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Corte Especial





AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 

16.597-DF (2011/0083596-1)

Relatora: Ministra Laurita Vaz

Agravante: União

Procurador: Karla Gama Ferreira Neves

Agravado: Judiber Felipe da Silva - espólio

Repr. por: Roselia de Oliveira Ferreira da Silva - inventariante

Agravado: José Maria da Silva

Agravado: Paulo Augusto de Souza

Advogados: José Andrelino de Freitas

Rodrigo Luiz dos Santos Lima

EMENTA

Agravo regimental interposto pela União contra a decisão 

que deferiu o pedido de habilitação da inventariante no feito, em 

decorrência do falecimento do impetrante. Segurança já concedida em 

acórdão proferido por esta Corte. Habilitação que deve ser mantida. 

Agravo regimental desprovido.

1. Hipótese em que o feito encontrava-se sobrestado desde 10 de 

maio de 2012 no aguardo do julgamento do Tema n. 394 da sistemática 

da repercussão geral (leading case: RE 553.710/DF, Rel. Min. Dias 

Toff oli), em que se discute a controvérsia sobre o pagamento imediato 

de reparação econômica a anistiados políticos, conforme determinado 

pelo então Vice-Presidente desta Corte. Vale referir ainda que o 

recurso extraordinário foi interposto pela União contra acórdão 

da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que concedeu a 

segurança pleiteada.

2. Deve na espécie prevalecer o entendimento de que, mesmo 

na ação de mandado de segurança, “[a] morte do impetrante em data 

anterior ao término do processo, implica a habilitação dos herdeiros na fase 

de execução e não a extinção do processo satisfativo, uma vez que, nos termos 

do art. 43, do CPC, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á 
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a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o 

disposto no art. 265” (STJ, AgRg na ExeMS 115/DF, Rel. Ministro 

Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24.6.2009, DJe 14.8.2009), 

mormente diante da ausência de efeito suspensivo do recurso extraordinário.

3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

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

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

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

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

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

Relatora.

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

Ministros Og Fernandes e Mauro Campbell Marques.

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

Ministro Francisco Falcão, Presidente

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe 20.9.2016

RELATÓRIO

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

pela União contra a decisão por mim proferida à fl . 369 (considerada publicada 

em 22 de fevereiro de 2016 – fl . 370), na qual deferi o pedido de habilitação 

da inventariante Roselia de Oliveira Ferreira da Silva no feito, em decorrência 

do óbito de Judiber Felipe da Silva ocorrido em 27.4.2014 (cópia da certidão 

juntada à fl . 362).

Alega, em suma, que, diante do caráter personalíssimo e mandamental do 

writ, nele não é possível que ocorra a sucessão de partes, mormente porque nele 

busca-se “o reconhecimento da existência de direito líquido e certo” (fl . 382). Requer 

o provimento do agravo para que seja indeferido o pedido de habilitação.
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Impugnação às fl s. 392/399.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora): O pedido recursal é improcedente.

No caso, o feito encontrava-se sobrestado desde 10 de maio de 2012 no 

aguardo do julgamento do Tema n. 394 da sistemática da repercussão geral 

(leading case: RE 553.710/DF, Rel. Min. Dias Toff oli), em que se discute a 

controvérsia sobre o pagamento imediato de reparação econômica a anistiados 

políticos, conforme determinado pelo Ministro Felix Fischer, então Vice-

Presidente desta Corte, à fl . 358.

Vale referir ainda que o recurso extraordinário foi interposto pela União 

contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que concedeu a 

segurança pleiteada, relatado pelo Ministro Castro Meira e assim ementado (fl s. 

264/265):

Administrativo e Processual Civil. Anistia. Militar. Mandado de segurança. 

Efeitos retroativos. Cabimento. Legitimidade passiva do Ministro de Estado da 

Defesa. Ato omissivo. Decadência. Prévia dotação orçamentária. Existência. 

Descumprimento do prazo previsto na Lei n. 10.559/2002. Segurança concedida.

1. Consoante decidido pelo STF nos autos do RMS 24.953/DF, Rel. Min. Carlos 

Velloso, DJ 1º.10.2004, o mandado de segurança é instrumento hábil para fi el 

execução das portarias do Ministro de Estado da Justiça que tratam da concessão 

de indenização aos anistiados políticos. Não-incidência das restrições contidas 

nas Súmulas 269 e 271/STF.

2. O Ministro de Estado da Defesa é parte legítima para fi gurar no polo passivo 

do writ, pois a ele compete o pagamento das reparações econômicas decorrentes 

da declaração da condição de anistiado político militar, no prazo de 60 dias após 

o recebimento da comunicação do Ministro da Justiça, consoante previsão do 

parágrafo único, do art. 18, da Lei n. 10.559/2002.

3. No processo de anistia que envolve militares, a obrigação do Ministro de 

Estado da Defesa de efetuar o pagamento permanece incólume até determinação 

em contrário do Ministério da Justiça, o qual detém a prerrogativa de realizar a 

revisão desse procedimento.

4. Em relação ao prazo da impetração, tem-se que a ausência do pagamento 

da reparação econômica pretérita consubstancia ato omissivo, não havendo falar-

se em decadência, nos termos do artigo 23 da Lei n. 12.016/2010.
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5. Tratando-se de provimento mandamental, e não de mero pedido 

condenatório veiculado em ação de cobrança, o prazo para a provocação do 

Judiciário é de natureza decadencial, e não prescricional.

6. Na linha dos precedentes do Pretório Excelso e da Terceira Seção do STJ, não 

se pode acolher a mera informação de ausência de disponibilidade orçamentária 

como óbice à ação mandamental. Havendo recursos orçamentários disponíveis, 

deve-se providenciar o pronto pagamento do crédito ou, se assim não for 

possível, mediante o regular processo de execução contra a Fazenda Pública, com 

a expedição de precatório, nos termos do art. 730 do CPC.

7. Se sobrevier decisão administrativa anulando ou revogando os atos de 

concessão das anistias, fi carão prejudicados os pagamentos dos correspondentes 

precatórios, consoante decisão unânime da Primeira Seção na sessão de 

julgamento de 13.4.2011.

8. Segurança concedida.

Com efeito, deve na espécie prevalecer o entendimento de que, mesmo 

na ação de mandado de segurança, “[a] morte do impetrante em data anterior 

ao término do processo, implica a habilitação dos herdeiros na fase de execução e 

não a extinção do processo satisfativo, uma vez que, nos termos do art. 43, do CPC, 

“ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu 

espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 265” (AgRg na 

ExeMS 115/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24.6.2009, 

DJe 14.8.2009).

Ora, notadamente diante da ausência de efeito suspensivo do recurso 

extraordinário, incide o posicionamento de que, no momento em que a ação 

mandamental pode ser executada, a habilitação de herdeiros é possível.

Confi ra-se ainda o seguinte precedente, mutatis mutandis:

Processual Civil. Agravo regimental em execução em mandado de segurança. 

Habilitação de herdeiros. Decisão anterior deferindo a habilitação para outros 

litisconsortes. Isonomia. Habilitação direta dos herdeiros. Possibilidade.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que autorizou a habilitação de 

herdeiros em mandado de segurança.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que 

não é cabível a sucessão de partes, ante o caráter mandamental e a natureza 

personalíssima da demanda, admitindo-se a habilitação, todavia, caso o feito esteja 

na fase de execução. Precedentes.
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3. O momento que demarca o limite a partir do qual não mais seria possível a 

habilitação de herdeiros em mandado de segurança é o trânsito em julgado da fase 

de conhecimento, e não o dos embargos à execução, cuja oposição pressupõe já ter 

sido iniciada a fase de cumprimento da decisão judicial.

4. Hipótese em que a questão relativa à possibilidade de habilitação de 

herdeiros no caso de falecimento do impetrante na fase de conhecimento já 

havia sido enfrentada em relação a outros impetrantes, tendo a Primeira Seção 

expressamente decidido que “o único requisito para a habilitação de herdeiros, 

no caso em que o impetrante tenha deixado bens, é que se façam representar por 

meio do espólio, não importando se a data do óbito ocorreu antes ou depois do 

trânsito em julgado do acórdão exequendo”.

5. O respeito à isonomia impede que, no mesmo processo e ante a mesma 

situação fática, a habilitação de herdeiros seja permitida em relação a alguns dos 

impetrantes e negada a outros, remetendo-os às vias ordinárias.

6. Sobrevindo a morte da parte na fase de cumprimento da decisão judicial um 

processo de execução, o processo deverá fi car suspenso até a regularização (art. 

265, inciso I e § 1º, do CPC). A habilitação de herdeiros destina-se a possibilitar a 

continuidade do processo, não tendo ligação direta e necessária com a questão 

relativa à defi nição dos quinhões hereditários e à divisão dos bens do de cujus.

7. A habilitação direta de herdeiros não acarreta prejuízo a eventuais herdeiros 

que não estejam no processo, uma vez que, para o levantamento dos valores 

devidos, deverá ser exigida a comprovação formal da partilha de bens, por meio 

da certidão de inventariança ou do formal e da certidão de partilha, sob pena de 

os valores fi carem disponíveis unicamente para o espólio (AgRg nos EmbExeMS 

11.849/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 

13.3.2013, DJe 20.3.2013).

Agravo regimental improvido. (AgRg no ExeMS 115/DF, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Primeira Seção, julgado em 8.4.2015, DJe 15.4.2015 – grifei)

Dessa forma, a decisão impugnada deve ser mantida.

Oportunamente, reitere-se que os autos permanecerão sobrestados até o 

julgamento do Tema n. 394 da sistemática da repercussão geral (leading case: 

RE 553.710/DF, Rel. Min. Dias Toff oli), em que se discute a controvérsia sobre 

o pagamento imediato de reparação econômica a anistiados políticos – conforme 

determinado pelo Ministro Felix Fischer, então Vice-Presidente desta Corte, à 

fl . 358.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 138.405-DF (2015/0025933-4)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Relator para o acórdão: Ministro Herman Benjamin

Suscitante: Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça

Suscitado: Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça

Interes.: Telemar Norte Leste S/A

Advogados: Ana Tereza Palhares Basílio

Fernando Torreão de Carvalho

Bárbara Van der Broocke de Castro e outro(s)

Graziela Fernandes de Mello Bonfi m e outro(s)

Luiz Felipe Barbosa Pacheco

Priscila Kei Sato

Interes.: Riomidia Informatica Ltda

Advogado: Julyana Iunes Pinho e outro(s)

EMENTA

Processual Civil e Administrativo. Conflito negativo de 

competência. Serviço público. Litígio entre usuário e empresa 

concessionária. Telefonia. Discussão sobre adequação do serviço. 

Natureza de direito público da relação jurídica litigiosa. Lei Geral 

de Telecomunicações. Lei de Concessões. Resolução n. 632/2014, da 

ANATEL. Precedentes da Corte Especial. Competência das Turmas 

da Primeira Seção do STJ.

1. Trata-se de Confl ito Negativo de Competência suscitado pela 

Quarta Turma em face da Primeira Turma, no âmbito de Recurso 

Especial interposto no curso de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

pedido indenizatório proposta por Riomídia Informática Ltda. contra 

Telemar Norte Leste S/A, tendo como causa de pedir a recusa da 

concessionária de serviço de telefonia em adequar o plano contratado 

à real necessidade de consumo da empresa usuária.

Relação Jurídica Litigiosa
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2. Em se tratando de debate relativo à competência, o art. 9º do 

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece como 

critério geral a “natureza da relação jurídica litigiosa”.

3. O Tribunal a quo reconheceu estar “caracterizada a falha 

na prestação do serviço de telecomunicações” e demonstrado o 

comportamento “desidioso da ré” (fl . 418). Desse modo, o confl ito 

versa sobre o serviço público prestado, ainda que estejam em discussão 

aspectos relativos ao contrato.

Prestação de Serviço Público Adequado e Normas Publicistas: Lei 

de Concessões e Lei Geral de Telecomunicações

4. A resolução do tema de fundo perpassa pela interpretação e 

aplicação da Lei de Concessões (Lei n. 8.987/1995) e, em particular, 

da Lei Geral de Telecomunicações (Lei n. 9.472/1997).

5. A propósito, o leading case da Primeira Seção, que apreciou 

o tema da legalidade da assinatura básica do serviço de telefonia, 

possui fundamentação firmemente ancorada na Lei Geral de 

Telecomunicações (REsp 911.802/RS, Rel. Ministro José Delgado, 

Primeira Seção, DJe 1º.9.2008).

6. Os contratos de prestação de serviços de telefonia – fi xa e 

móvel – sofrem amplo infl uxo de normas de direito público e forte 

controle exercido pela Anatel, órgão regulador das telecomunicações.

7. A prestação de serviço público adequado está diretamente 

relacionada ao respeito à Lei n. 8.987/1995 (Lei de Concessões), às 

normas contratuais e outras pertinentes (p. ex., o Código de Defesa do 

Consumidor), conforme o art. 6º da Lei de Concessões: “Art. 6º Toda 

concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao 

pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas 

normas pertinentes e no respectivo contrato”.

8. Se a controvérsia gira em torno da inadequação na prestação 

de serviço público concedido e da responsabilidade civil (contratual 

ou não) decorrente, não há como dissociar do caso concreto a natureza 

jurídica de Direito Público. O simples fato de haver discussão 

contratual entre usuário e concessionária de serviço público não atrai 

para o Direito Privado a relação jurídica litigiosa. Se fosse assim, toda 

a matéria de licitações, de índole eminentemente contratual, deveria 

também ser julgada pela Segunda Seção.
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Jurisprudência da Corte Especial do STJ

9. Consoante a orientação assentada pela Corte Especial, é 

de Direito Público a relação jurídica litigiosa (art. 9º do RISTJ) 

entre usuário de serviço público e pessoa jurídica concessionária 

(CC 122.559/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 

25.9.2013; CC 108.085/DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, 

Corte Especial, DJe 17.12.2010; CC 104.374/RS, Rel. Ministro 

Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 1º.6.2009; CC 102.589/

RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 18.5.2009; 

CC 102.588/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 

20.4.2009; REsp 1.396.925/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Corte Especial, DJe 26.2.2015).

10. Em todos os casos acima referidos, fi cou defi nido que tais 

confl itos são regidos predominantemente por normas publicistas 

sediadas na Constituição Federal, na Lei de Concessões e no Código 

de Defesa do Consumidor.

Predominância de Normas Publicistas nos Confl itos entre Usuários 

e Empresas Concessionárias de Serviço Público

11. Como adverte Celso Antônio Bandeira de Mello, a opção por 

classifi car determinadas atividades como serviço público revela que “o 

Estado considera de seu dever assumi-las como pertinentes a si próprio 

(mesmo que sem exclusividade) e, em consequência, exatamente por 

isto, as coloca sob uma disciplina peculiar instaurada para resguardo 

dos interesses nelas encarnados: aquela disciplina que naturalmente 

corresponde ao próprio Estado, isto é, uma disciplina de direito público” 

(Grandes temas de direito administrativo, Malheiros, São Paulo, 2009, 

p. 274).

12. Sob essa perspectiva, afi gura-se irrelevante para efeito de 

defi nição da competência de uma das Turmas da Seção de Direito 

Público a existência de debate sobre o contrato entabulado entre 

usuário e prestador do serviço e a ausência de discussão sobre cláusulas 

do contrato administrativo, poder concedente e normas regulamentares 

do setor.

13. Cumpre delimitar que atraem a competência da Primeira 

Seção aqueles casos que caracterizam concessão em sentido estrito, e 

não as concessões/permissões/autorizações que poderíamos chamar 
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de inespecífi cas. Em outras palavras, apenas quando o próprio Estado, 

por sua natureza, possui competência para prestar o serviço, e não 

o faz – hipótese que não abrange, por exemplo, o serviço de táxi de 

passageiros –, e quando os insumos para a prestação da atividade 

de interesse público são constitucionalmente defi nidos como bens 

estatais (p. ex., os potenciais de energia hidráulica, nos termos do art. 

20, VIII, da CF).

Conclusão

14. Confl ito de Competência conhecido para declarar competente 

a Primeira Turma do STJ.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça: 

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Felix Fischer 

acompanhando a divergência e o voto do Sr. Ministro Humberto Martins, no 

mesmo sentido, a Corte Especial, por maioria, conheceu do confl ito e declarou 

competente a Primeira Turma.

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

Sr. Ministro Herman Benjamin os Srs. Ministros Jorge Mussi, Luis Felipe 

Salomão, Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Felix Fischer, João Otávio 

de Noronha e Humberto Martins. Vencidos a Sra. Ministra Relatora e os Srs. 

Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Og Fernandes que conheciam do 

confl ito e declaravam competente a Quarta Turma.

Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Francisco Falcão, 

Nancy Andrighi e Benedito Gonçalves.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Napoleão 

Nunes Maia Filho, Og Fernandes e Mauro Campbell Marques.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz.

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

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 10.10.2016



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

28

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura: Cuida-se de confl ito 

negativo de competência suscitado pela Quarta Turma deste Superior Tribunal 

de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.443.014/RJ, nos seguintes termos:

Cuida-se de recurso especial interposto em face de acórdão que, em ação 

de obrigação de fazer c/c indenização em decorrência de cobrança indevida e 

interrupção de serviço de telefonia, manteve o dever de a Telemar Norte Leste 

S.A. indenizar danos morais no valor fi xado, em 8.8.2010, de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais).

Nas razões de recurso, a recorrente sustenta, em síntese, violação aos arts. 14 

do Código de Defesa do Consumidor, 944 do Código Civil e 538, parágrafo único, 

e 557, § 2º, do Código de Processo Civil, sob os seguintes fundamentos:

a) ausência do dever de indenizar, uma vez que se trata de mero 

descumprimento contratual;

b) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante;

c) não cabimento das multas fi xadas, tendo em vista a interposição do agravo 

regimental e a oposição dos embargos de declaração de acordo com a previsão 

legal e sem caráter protelatório.

Assim delimitada a controvérsia, entendo que há questão antecedente que 

recomenda solução antes da apreciação do recurso.

O presente feito foi distribuído originalmente ao Exmo. Sr. Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, integrante da 1ª Turma, classificado como “direito do 

consumidor” (fl . 586).

S. Exa., às fl s. 587/588, proferiu despacho determinando a redistribuição dos 

autos, com lastro do art. 9º, caput e § 2º, inciso II, do RISTJ, ao argumento de que 

a discussão envolve “...a indevida cobrança de valores referentes à franquia de 

telefone e indenização por danos morais daí decorrentes, resultantes de contrato 

de serviços de telefonia”.

O presente processo, em decorrência disso, foi-me redistribuído em 19.11.2014.

Com efeito, considero, com a devida vênia, que o mérito do recurso - 

direito público (falha na prestação de serviço público essencial) - é matéria de 

competência da 1ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento adotado pela Corte Especial do 

STJ, considerando ações indenizatórias por danos materiais e morais movidas 

por consumidores em face das concessionárias de serviços públicos essenciais, 

conforme se observa da transcrição de ementas dos julgados, os quais não têm 

merecido a devida observância:
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Conflito de competência. Recurso especial em ação civil pública. 

Indenização por danos morais e materiais. Consumidores. Interrupção de 

fornecimento de energia elétrica. Regime de concessão. Direito Público. 

Competência da Primeira Seção.

I. Confl ito de Competência instaurado nos autos de Recurso Especial 

interposto nos autos de ação civil pública intentada em face de empresa 

fornecedora de energia elétrica, pretendendo a condenação ao pagamento 

de indenização pelos danos materiais e morais causados aos consumidores 

diante da interrupção no fornecimento de energia elétrica.

II. Embora a relação jurídica estabelecida entre a empresa prestadora 

do serviço e o consumidor seja regida por regras de direito privado 

estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor - Lei n. 8.078/1990, 

cujos dispositivos reportam-se expressamente a serviços públicos, não 

há alteração do tema central da controvérsia, que trata da suspensão de 

fornecimento de energia elétrica, esta que se encontra incluída no regime 

de concessão e permissão de serviço público essencial e não do contrato 

celebrado entre as partes.

III. Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 175 

da Constituição Federal, a Lei n. 8.987/1995 dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão de serviços públicos, arrolando os direitos dos 

usuários, dentre os quais se incluem o recebimento de serviço adequado 

com regularidade, continuidade, efi ciência, segurança.

IV. A natureza jurídica da relação jurídica controvertida não é de direito 

privado, mas sim, de direito público, regida pela Constituição Federal e 

pelas regras de direito administrativo, matéria de competência da Primeira 

Seção desta Corte, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º, inciso XI, do 

Regimento Interno.

V. Precedentes das Turmas que compõem a Primeira Seção que têm 

decidido questões dessa mesma natureza em ações ajuizadas em face de 

atos de suspensão de fornecimento de energia elétrica.

VI. Confl ito conhecido para declarar a competência da Primeira Seção 

desta Corte.

(CC 122.559/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, unânime, DJe de 25.9.2013)

Processual Civil. Confl ito negativo. Responsabilidade civil. Danos morais. 

Corte no fornecimento de energia elétrica. Problemas técnicos. Rede de 

distribuição. “Apagão”. Natureza de serviço público. RISTJ, art. 9º, §§ 1º, XI, e 

2º, III. Competência da Primeira Seção.

I. Compete à e. Primeira Seção o julgamento de ações em que postulada 

indenização por danos morais em virtude da interrupção do fornecimento 

de serviço público essencial por problemas técnicos na rede de distribuição.
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II. Confl ito conhecido, para estabelecer a competência das Turmas que 

compõem a Primeira Seção e, no caso concreto, a i. suscitada.

(CC 108.085/DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, unânime, DJe de 

17.12.2010)

Conflito de competência. Fornecimento de energia elétrica. Usuário 

inadimplente. Lide acerca da possibilidade de suspensão do serviço público 

essencial. Matéria em que predomina regras de Direito Público. Confl ito 

conhecido para declarar a competência da Primeira Seção do STJ. Art. 9º, § 

1º, inciso XI, do RISTJ.

(CC 102.589/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, unânime, DJe de 18.5.2009)

Verifi ca-se, entretanto, que, apesar disso, a referida questão - competência da 

1ª ou 2ª Seção - não está pacifi cada no âmbito desta Corte Superior, notadamente 

quanto ao entendimento e alcance dos arts. 8º, caput, e 9º, § 1º, inciso XIV, e § 2º, 

incisos II e III, do RISTJ, no que respeita ao enquadramento das ações indenização 

por danos materiais e morais em que sejam parte concessionários de serviços 

públicos de água, saneamento, eletricidade, telefonia e Internet e transporte 

coletivo de passageiros por via aérea, ferroviária, terrestre, fl uvial e marítima.

Sobre qualquer destes é possível encontrar precedentes atuais dos órgãos 

julgadores que compõem as Seções de Direito Público e de Direito Privado. Com 

o propósito apenas ilustrativo, citam-se: 1ª Turma, AgRg no AREsp 583.440/RJ, 

AgRg no AgRg no AREsp 456.062/RJ, AgRg no AREsp 368.517/RJ, AgRg no AREsp 

179.684/RJ, AgRg no AREsp 481.882/PR, AgRg no AREsp 432.872/SC; 2ª Turma, 

AgRg no AREsp 597.741/RJ, AgRg no AREsp 549.436/MS, AgRg no AREsp 177.830/

RJ, AgRg no AREsp 459.513/MG, AgRg no AREsp 308.053/RJ, AgRg no AREsp 

160.348/RJ, REsp 1.397.870/MG, AgRg no AREsp 457.352/PE, AgRg no AREsp 

562.401/PR, AgRg no AREsp 456.912/SP, REsp 1.155.559/SP; 3ª Turma, EDcl no 

AgRg no AREsp 156.477/RJ, AgRg no AREsp 16.465/DF, AgRg no REsp 1.422.083/

MG, REsp 1.034.302/RS; 4ª Turma, AgRg no AREsp 545.738/RS, AgRg no AREsp 

522.315/RJ, AgRg no AREsp 225.255/RJ, AgRg no AREsp 551.488/SP, AgRg no 

AREsp 531.082/RJ, AgRg no AREsp 367.875/PE, AgRg no AREsp 410.823/MA, AgRg 

no AREsp 531.016/RJ, AgRg no AREsp 267.292/ES, AgRg no REsp 1.253.954/PR, 

EDcl no REsp 853.921/RJ, entre inúmeros outros.

Tal situação reclama solução que delimite com clareza e do modo mais amplo 

e completo possível os limites da competência dos Colegiados envolvidos, 

considerado a índole e a natureza da concessão pública, à luz dos julgados cujas 

ementas foram reproduzidas acima.

Em face do exposto, nos termos do art. 16, inciso IV, do RISTJ, suscito confl ito 

negativo para que a Corte Especial se pronuncie a respeito da referida matéria.
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O Juízo suscitado, qual seja, a Primeira Turma desta Corte, declinou de sua 

competência sob os seguintes fundamentos:

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela Telemar Norte Leste S/A contra 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em demanda na 

qual se discute a indevida cobrança de valores referentes à franquia de telefone 

e indenização por danos morais daí decorrentes, resultantes de contrato de 

serviços de telefonia.

2. Dispõe o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça que cabe 

à Segunda Seção processar e julgar os processos relativos a obrigações em 

geral de Direito Privado (art. 9º, caput e § 2º, II do RISTJ). No caso dos autos, a 

controvérsia é regida exclusivamente por normas de direito privado, matéria afeta 

à competência daquela Seção.

3. Assim, defi nida a competência da Segunda Seção para apreciar e julgar 

o feito, determino sejam os presentes autos encaminhados à Coordenadoria 

competente para redistribuição a um dos Ministros que compõem aquela Seção.

4. Cumpra-se.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela competência do Juízo 

suscitante, resumido o parecer nos seguintes termos:

Confl ito negativo interno de competência. Turmas do Superior Tribunal de 

Justiça. Ação de reparação por danos materiais e morais proposta por usuário 

em desfavor de concessionária de serviço público de telefonia. Suposto 

descumprimento de cláusulas contratuais. Natureza eminentemente privada. Art. 

9º, caput e § 2º, II, do RISTJ - Competência do Juízo Suscitante.

1. O vínculo jurídico estabelecido entre o usuário e o fornecedor de serviço 

público de telefonia possui natureza privada, porquanto decorre de um liame 

nitidamente contratual firmado entre particulares. De outro giro, debates 

eventualmente relacionados ao regime de concessão propriamente dito, 

envolvendo o poder concedente e a empresa concessionária, podem imprimir à 

matéria contornos de ordem pública.

2. O caso que originou o presente confl ito aborda pretensão de reparação civil 

a partir de desavenças contratuais entre os ora interessados, inexistindo discussão 

diretamente relacionada à delegação do serviço público em si. Tal circunstância 

confere à ação judicial caráter tipicamente privado, atraindo a competência da 

Segunda Seção desse Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 9º, caput e 

§ 2º, II, do RISTJ.

3. Competência do juízo suscitante.

É o relatório.
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VOTO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (Relatora): Para fi rmar a 

competência interna desta Corte mister o exame da natureza da relação jurídica 

litigiosa.

Na hipótese, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com 

pretensão indenizatória ajuizada por Riomídia Informática Ltda. em face da 

Telemar Norte Leste S/A, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, 

condenando-se a ré ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título 

de danos morais, bem como determinando-se a restituição dos valores pagos a 

título de “franquia de 39.990 minutos” desde julho de 2009, já que a alteração 

do plano para 12.000 minutos ocorreu em 19.6.2009. Para tanto, fundamentou 

o juízo singular:

A ré, Telemar, informa que a linha telefônica da autora encontra-se ativada 

com franquia de 1.333 minutos, afi rmativa que não se coaduna com as faturas 

acostadas aos autos, as quais evidenciam estar a ré efetuar cobranças de franquia 

correspondente a 39.990 minutos ao longo dos meses. Destarte, evidente a 

cobrança a maior, bem como sua abusividade, ensejando o dever da ré de reparar 

os prejuízos causados.

Veja-se que, até mesmo o débito apontado pela ré como sendo impeditivo 

á alteração do plano, encontra-se quitado, como se infere do documento de 

fl s 61, não havendo justifi cativa razoável para a cobrança de franquia que não 

corresponde às necessidades da autora.

O fato vem causando prejuízos à autora, a qual utiliza-se essencialmente 

da linha telefônica em questão para a prestação de seus serviços, devendo 

a ré indenizar os danos morais causados, eis que impede ou dificulta o 

desenvolvimento das atividades comerciais desta. (fl s. 202/203)

Interpostas apelações por ambas as partes, foram parcialmente providos os 

dois recursos, nos seguintes termos:

Indubitavelmente, o caso em tela trata de relação de consumo, conforme o 

disposto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, devem ser observadas as regras dos artigos 6º, inciso VI e 22 

da Lei n. 8.078/1990, que estabelecem que os serviços devem ser prestados de 

maneira adequada, efi ciente e segura.

A responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do artigo 14 da Lei n. 

8.078/1990, não estando presentes no caso em questão as excludentes do 

parágrafo 3º da referida norma.
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Nesse sentido, com base no conjunto probatório, encontra-se caracterizada a 

falha na prestação do serviço de telecomunicações prestado à autora, impondo 

acerto judicial e o conseqüente dever de indenizar.

Os refl exos do atuar desidioso da ré vão muito além de meros aborrecimentos 

do cotidiano, haja vista a suspensão de um serviço essencial, conforme se observa 

às fl s. 163/164 e 178.

Para fixação do dano moral o Magistrado não considera apenas o evento 

danoso, propriamente dito, mas também as condições das partes envolvidas e o 

dano efetivamente suportado pela vítima.

Consequentemente correta a Sentença que fi xou com muita propriedade o 

quantum indenizatório a título de dano moral em R$ 15.000,00, não merecendo 

a redução pleiteada pela ré, posto que, além de observar os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, atentou-se para o caráter pedagógico e 

retributivo da verba, e para a suspensão dos serviços de telefonia da sociedade 

empresarial.

Ressalte-se que a irresignação da ré no sentido de que a restituição 

corresponda à diferença dos valores entre a franquia do plano de 39.990 e do 

plano de 12.000, comprovadamente pagos pela autora, merece prosperar, haja 

vista que apenas a referida diferença (27.990 minutos) foi cobrada indevidamente.

Outrossim, deve ser acolhida a pretensão da autora quanto à restituição em 

dobro do que pagou em excesso, na forma do parágrafo único do artigo 42 do 

Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, melhor sorte não possui a demandante em relação ao marco inicial 

da restituição, devendo a mesma ocorrer a partir de julho de 2009, conforme 

determinado na Sentença, tendo em vista que a própria autora afi rma que a 

efetivação do contrato objetivando a alteração do plano correspondente a 

franquia de 12.000 minutos ocorreu apenas em 19.6.2009, itens 8 e 9 de fl . 04, e tal 

alteração deveria ter sido efetuada pela ré na fatura seguinte.

Assim, com respaldo no artigo 557, parágrafo 1º-A do Código de Processo Civil, 

dou parcial provimento a ambos os recursos, na forma da Decisão. (fl s. 324/326)

Essa decisão foi mantida em sede de agravo interno (fl s. 414/419) e nos 

aclaratórios posteriores, dando ensejo ao recurso especial da Telemar Norte 

Leste S/A, no qual se pretende seja julgado improcedente o pedido de dano 

moral, bem como afastadas as penalidades impostas em razão do manejo dos 

recursos. Subsidiariamente, pugna-se pela redução do valor da condenação por 

danos morais, bem como das multas.

Nesse contexto, tem-se que o núcleo da relação jurídica litigiosa concerne 

ao direito privado, cujas regras devem prevalecer na resolução da lide, pois 
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trata-se, na origem, de discussão sobre o contrato de franquia de telefone, que 

a parte consumidora tentou alterar para adequar às suas necessidades, restando 

acentuado pelas instâncias de origem que houveram cobranças indevidas por 

parte da operadora.

Assim, o mérito do recurso não diz respeito à falha da prestação de serviço 

público essencial, matéria de direito público, mas, sim, cinge-se ao contrato 

entabulado entre as partes.

Com efeito, não está em exame o serviço público prestado, mas as regras 

contratuais, daí porque o entendimento fi rmado nos acórdãos cujas ementas 

foram transcritas pelo Juízo suscitante (CC 122.559/DF, CC 108.085/DF e CC 

102.589/RS) não se aplica à espécie, porquanto, ao contrário do caso em análise, 

versam sobre o serviço público em si.

Por oportuno, registre-se o seguinte trecho do parecer ministerial:

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a discussão que culminou com 

o presente conflito não se encontra diretamente relacionada à concessão 

do serviço público propriamente dito e não abrange litígio entre a empresa 

concessionária e o poder concedente, mas, ao revés, envolve especifi cidades 

contratuais pactuadas entre particulares, o que confere à ação judicial caráter 

tipicamente privado, atraindo a competência da Segunda Seção desse Superior 

Tribunal de Justiça. (fl . 617)

Ante o exposto, conheço do confl ito para declarar a competência da Quarta 

Turma deste Superior Tribunal de Justiça para apreciar o REsp 1.443.014/RJ.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Confl ito Negativo de 

Competência suscitado pela Quarta Turma em face da Primeira Turma, no 

âmbito de Recurso Especial interposto contra acórdão assim ementado:

Agravo Legal alvejando Decisão Monocrática que, com base no artigo 557, 

parágrafo 1º-A do Código de Processo Civil, deu parcial provimento a ambos as 

Apelações.

Agravo Legal manifestante infundado. Aplicação das sanções previstas no 

artigo 557, parágrafo 2º do mesmo diploma. Desprovimento do Agravo Legal (fl . 

414).
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Embora a ementa não refl ita o cerne da controvérsia, o seguinte trecho do 

voto condutor permite aclarar a relação jurídica litigiosa:

Indubitavelmente, o caso em tela trata de relação de consumo, conforme o 

disposto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, devem ser observadas as regras dos artigos 6º, inciso VI e 22 

da Lei n. 8.078/1990, que estabelecem que os serviços devem ser prestados de 

maneira adequada, efi ciente e segura.

A responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do artigo 14 da Lei n. 

8.078/1990, não estando presentes no caso em questão as excludentes do 

parágrafo 3º da referida norma.

Nesse sentido, com base no conjunto probatório, encontra-se caracterizada 

a falha na prestação do serviço de telecomunicações prestado à autora, impondo 

aceito judicial e o conseqüente dever de indenizar.

Os refl exos do atuar desidioso da ré vão muito além de meros aborrecimentos 

do cotidiano, haja vista a suspensão de um serviço essencial, conforme se observa 

às fl s. 163/164 e 178.

Para fixação do dano moral o Magistrado não considera apenas o evento 

danoso, propriamente dito, mas também as condições das partes envolvidas e o 

dano efetivamente suportado pela vítima.

Consequentemente corretas a Sentença e a Decisão Monocrática que fi xaram 

com muita propriedade o quantum indenizatório a título de dano moral em 

R$ 15.000,00, não merecendo a redução pleiteada pela ré, posto que, além 

de observar o artigo 944 do Código Civil e os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, atentou-se para o caráter pedagógico e retributivo da verba, 

e para a suspensão dos serviços de telefonia da sociedade empresarial, bem como 

para a reiterada violação de direitos do consumido (fl . 418, destaquei).

Na origem, a demanda, intitulada como Ação de Obrigação de Fazer 

c/c pedido indenizatório, foi proposta por Riomídia Informática Ltda. contra 

Telemar Norte Leste S/A, tendo como causa de pedir a recusa da concessionária 

de serviço de telefonia em adequar o plano contratado à real necessidade de 

consumo da empresa usuária.

A eminente Ministra Relatora Maria Th ereza de Assis Moura conheceu 

do Confl ito para declarar competente a Quarta Turma, nos termos de judicioso 

voto assim ementado:

Confl ito negativo de competência. Ministros da Primeira e da Quarta Turmas. 

Recurso especial em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com 

indenização. Lide entre particular e operadora de telefonia. Discussão contratual. 

Relação jurídica de natureza privada. Competência da Quarta Turma deste STJ.
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1. Para fi rmar a competência interna desta Corte mister o exame da natureza 

da relação jurídica litigiosa.

2. No caso, o mérito do recurso não diz respeito ao serviço público prestado, 

mas, sim, cinge-se ao contrato entabulado entre as partes, caracterizando-se a 

lide, portanto, como de direito privado.

3. Confl ito conhecido para declarar a competência da Quarta Turma deste 

Superior Tribunal de Justiça.

Em atenção à relevância da matéria, que envolve delimitação da 

competência da Primeira Seção do STJ, pedi vista para melhor exame da 

questão em debate.

Passo ao meu voto.

Em se tratando de debate relativo à competência, o art. 9º do Regimento 

Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece como critério geral a 

“natureza da relação jurídica litigiosa”.

A eminente Relatora entendeu que, no presente caso, a relação jurídica 

litigiosa pertence ao Direito Privado, consoante a seguinte motivação:

Nesse contexto, tem-se que o núcleo da relação jurídica litigiosa concerne 

ao direito privado, cujas regras devem prevalecer na resolução da lide, pois 

trata-se, na origem, de discussão sobre o contrato de franquia de telefone, que 

a parte consumidora tentou alterar para adequar às suas necessidades, restando 

acentuada pelas instâncias de origem que houve cobranças indevidas por parte 

da operadora.

Assim, o mérito do recurso não diz respeito à falha da prestação de serviço 

público essencial, matéria de direito público, mas, sim, cinge-se ao contrato 

entabulado entre as partes.

Com efeito, não está em exame o serviço público prestado, mas as regras 

contratuais, daí porque o entendimento fi rmado nos acórdãos cujas ementas 

foram transcritas pelo Juízo suscitante (CC 122.559/DF, CC 108.085/DF e CC 

102.589/RS) não se aplica à espécie, porquanto, ao contrário do caso em análise, 

versam sobre o serviço público em si.

Não obstante os brilhantes fundamentos apresentados por Sua Excelência, 

peço vênia para dissentir de tal posição.

Como antecipado, o litígio decorre do fato de empresa concessionária 

de serviço de telefonia resistir em adequar o plano mensal contratado à real 

necessidade da consumidora.
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O Tribunal a quo reconheceu estar “caracterizada a falha na prestação do 

serviço de telecomunicações” e demonstrado o comportamento “desidioso da 

ré” (fl . 418). Assim, parece evidente que o confl ito versa sobre o serviço público 

prestado, ainda que estejam em discussão aspectos relativos ao contrato.

De início, observo que a defi nição do presente confl ito perpassa pelo 

enfrentamento de três perguntas. Primeira: trata-se de serviço público? Não há 

dúvida. Segunda: trata-se de concessão? A resposta é afi rmativa. Terceira: estão 

envolvidas regras, na origem, de Direito Público? Indubitavelmente, aplica-se a 

Lei de Concessões e, em particular, a Lei Geral de Telecomunicações.

A propósito, o leading case da Primeira Seção, que apreciou o tema da 

legalidade da assinatura básica do serviço de telefonia, possui fundamentação 

fi rmemente ancorada na Lei Geral de Telecomunicações (REsp 911.802/RS, 

Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJe 1º.9.2008).

Os contratos de prestação de serviços de telefonia – fi xa e móvel – sofrem 

amplo infl uxo de normas de direito público e forte controle exercido pela 

ANATEL, órgão regulador das telecomunicações. Citem-se, por oportuno, os 

seguintes dispositivos da Lei n. 9.472/1997:

Art. 1º Compete à União, por intermédio do órgão regulador e nos termos 

das políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo, organizar a 

exploração dos serviços de telecomunicações.

Parágrafo único. A organização inclui, entre outros aspectos, o disciplinamento 

e a fi scalização da execução, comercialização e uso dos serviços e da implantação 

e funcionamento de redes de telecomunicações, bem como da utilização dos 

recursos de órbita e espectro de radiofreqüências.

Art. 2º O Poder Público tem o dever de:

I - garantir, a toda a população, o acesso às telecomunicações, a tarifas e preços 

razoáveis, em condições adequadas;

II - estimular a expansão do uso de redes e serviços de telecomunicações pelos 

serviços de interesse público em benefício da população brasileira;

III - adotar medidas que promovam a competição e a diversidade dos serviços, 

incrementem sua oferta e propiciem padrões de qualidade compatíveis com a 

exigência dos usuários;

IV - fortalecer o papel regulador do Estado;

V - criar oportunidades de investimento e estimular o desenvolvimento 

tecnológico e industrial, em ambiente competitivo;

VI - criar condições para que o desenvolvimento do setor seja harmônico com 

as metas de desenvolvimento social do País.
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Art. 3º O usuário de serviços de telecomunicações tem direito:

I - de acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de qualidade e 

regularidade adequados à sua natureza, em qualquer ponto do território nacional;

II - à liberdade de escolha de sua prestadora de serviço;

III - de não ser discriminado quanto às condições de acesso e fruição do 

serviço;

IV - à informação adequada sobre as condições de prestação dos serviços, suas 

tarifas e preços;

V - à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, salvo nas hipóteses e 

condições constitucional e legalmente previstas;

VI - à não divulgação, caso o requeira, de seu código de acesso;

VII - à não suspensão de serviço prestado em regime público, salvo por débito 

diretamente decorrente de sua utilização ou por descumprimento de condições 

contratuais;

VIII - ao prévio conhecimento das condições de suspensão do serviço;

IX - ao respeito de sua privacidade nos documentos de cobrança e na utilização 

de seus dados pessoais pela prestadora do serviço;

X - de resposta às suas reclamações pela prestadora do serviço;

XI - de peticionar contra a prestadora do serviço perante o órgão regulador e os 

organismos de defesa do consumidor;

XII - à reparação dos danos causados pela violação de seus direitos.

Art. 8º Fica criada a Agência Nacional de Telecomunicações, entidade integrante 

da Administração Pública Federal indireta, submetida a regime autárquico especial 

e vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função de órgão regulador das 

telecomunicações, com sede no Distrito Federal, podendo estabelecer unidades 

regionais.

Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita 

a oferta de telecomunicação.

§ 1º Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, 

radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de 

símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer 

natureza.

§ 2º Estação de telecomunicações é o conjunto de equipamentos ou aparelhos, 

dispositivos e demais meios necessários à realização de telecomunicação, seus 

acessórios e periféricos, e, quando for o caso, as instalações que os abrigam e 

complementam, inclusive terminais portáteis.
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Art. 63. Quanto ao regime jurídico de sua prestação, os serviços de 

telecomunicações classifi cam-se em públicos e privados.

Parágrafo único. Serviço de telecomunicações em regime público é o prestado 

mediante concessão ou permissão, com atribuição a sua prestadora de obrigações 

de universalização e de continuidade.

Art. 130. A prestadora de serviço em regime privado não terá direito adquirido 

à permanência das condições vigentes quando da expedição da autorização ou do 

início das atividades, devendo observar os novos condicionamentos impostos por lei 

e pela regulamentação.

Parágrafo único. As normas concederão prazos sufi cientes para adaptação aos 

novos condicionamentos.

Art. 135. A Agência poderá, excepcionalmente, em face de relevantes razões 

de caráter coletivo, condicionar a expedição de autorização à aceitação, pelo 

interessado, de compromissos de interesse da coletividade.

Parágrafo único. Os compromissos a que se refere o caput serão objeto de 

regulamentação, pela Agência, observados os princípios da razoabilidade, 

proporcionalidade e igualdade.

A bem da verdade, a prestação de serviço público adequado está 

diretamente relacionada ao respeito à Lei n. 8.987/1995 (Lei de Concessões), 

às normas contratuais e outras pertinentes (p. ex., os arts. 20 e 22 do Código de 

Defesa do Consumidor), consoante expressamente previsto no art. 6º da Lei de 

Concessões:

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço 

adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, 

nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

Nesse aspecto – e diferentemente do que se poderia imaginar – o diploma 

em questão não se limita à disciplina da relação jurídica mantida entre o 

poder concedente e a concessionária de serviço público, pois inúmeros são os 

dispositivos voltados à tutela do usuário, que é, em última análise, a razão de ser 

da concessão de serviço público.

Vejam-se, ainda, os seguintes preceitos legais:

Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

são direitos e obrigações dos usuários:

I - receber serviço adequado;
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(...)

III - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores 

de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente.

Art. 31. Incumbe à concessionária:

I - prestar serviço adequado, na forma prevista nesta Lei, nas normas técnicas 

aplicáveis e no contrato;

(...)

IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da 

concessão;

VII - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem 

como segurá-los adequadamente; (grifou-se)

Ora, se a controvérsia gira em torno da inadequação na prestação de 

serviço público concedido e da responsabilidade civil decorrente, não vejo como 

dissociar do caso concreto a natureza jurídica de Direito Público. O simples fato 

de haver discussão contratual entre usuário e concessionária de serviço público 

não atrai para o Direito Privado a relação jurídica litigiosa.

Nesse ponto, considero relevante consignar, com a devida vênia do e. 

Ministro Luis Felipe Salomão – cuja conclusão não dissente do meu voto –, que, 

a meu sentir, a distinção traçada pela Lei Geral de Comunicações entre serviços 

de telecomunicações prestados em regime público e privado (art. 63) não afeta 

a defi nição da natureza do litígio e, por conseguinte, a competência para dele 

conhecer.

O regime público contempla previsão legal de metas de universalização, 

controle tarifário e obrigações de continuidade, empregado, atualmente, na 

telefonia fi xa. Por seu turno, o regime privado – que não possui obrigações de 

universalização e de continuidade – inclui os serviços de internet banda larga, 

telefonia móvel e TV por assinatura.

Em que pese a nomenclatura “regime privado”, não se pode desconhecer 

que a atividade de telecomunicação assim prestada continua a ter a natureza 

de serviço público, fortemente regulado pela ANATEL, com metas de expansão 

estabelecidas em editais de frequência, parâmetros obrigatórios de qualidade, 

regras de defesa do consumidor, além de outras exigências cogentes, conforme 

se depreende dos arts. 130 e 135 da Lei Geral de Telecomunicações, acima 

transcritos.
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A Resolução n. 632, de 7 de março de 2014, da ANATEL, que 

aprovou o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de 

Telecomunicações – RGC abrange igualmente os serviços de telefonia fi xa e 

móvel. Confi ram-se:

Art. 1º Este Regulamento tem por objetivo estabelecer regras sobre atendimento, 

cobrança e oferta de serviços relativos ao Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, 

ao Serviço Móvel Pessoal – SMP, ao Serviço de Comunicação Multimídia – SCM e 

aos Serviços de Televisão por Assinatura.

Logo, se o litígio versar sobre defeito na prestação de serviço público de 

telecomunicações, a relação jurídica situa-se predominantemente no direito 

público, independentemente de a prestadora fazer parte do chamado “regime 

privado”, ao qual, vale ressaltar, a Lei Geral de Telecomunicações associou 

normas comuns ao “regime público” (arts. 69 a 78).

Consoante a orientação assentada pela Corte Especial, é de Direito Público 

a relação jurídica litigiosa (art. 9º do RISTJ) entre usuário e pessoa jurídica 

concessionária de serviço público. Confi ram-se:

Na questão de ordem questão de ordem. Responsabilidade civil. Danos morais. 

Concessionária de serviço público. Fornecimento de água contaminada pela 

presença de ossada e restos viscerais de cadáver humano. Litígio que envolve 

perquirição sobre a adequação do serviço público. Preponderância das normas 

de Direito Público. Competência da Primeira Seção do STJ. Art. 9º, § 1º, inciso XIV, 

do RISTJ.

1. Cuida-se, na origem, de pretensão indenizatória contra a concessionária 

de serviço público Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa MG 

em virtude de abalo moral decorrente do consumo de água contaminada pela 

presença de ossada e de órgãos viscerais de cadáver humano encontrado dentro 

do principal reservatório de água mantido pela recorrida para o abastecimento 

de água na localidade de São Franscisco/MG.

2. Para a defi nição da competência, o art. 9º do Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça direciona ao exame da “natureza da relação jurídica litigiosa”.

3. No caso concreto, o debate gira, precisamente, em torno da (in)adequação 

do serviço público prestado pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

- Copasa MG, que, na condição de concessionária de serviço público essencial 

- fornecimento de água -, sujeita-se ao regramento estabelecido pela Lei n. 

8.987/1965, que não se limita à disciplina da relação jurídica mantida entre o 

poder concedente e a concessionária de serviço público, mas também se dedica 

à tutela do usuário, como se vê: “Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe 
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a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários (...)”; “§ 1º 

Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação 

e modicidade das tarifas.” § 2º A atualidade compreende a modernidade das 

técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a 

melhoria e expansão do serviço”; Art. 7º. “Sem prejuízo do disposto na Lei n. 8.078 

(...) “são direitos e obrigações dos usuários” (inciso I) “receber serviço adequado”; 

“Art. 31. Incumbe à concessionária: (inciso I) “prestar serviço adequado, na forma 

prevista nesta Lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato”; (inciso IV) 

“permitir aos encarregados da fi scalização livre acesso, em qualquer época, às 

obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a 

seus registros contábeis”; (inciso VII) “zelar pela integridade dos bens vinculados à 

prestação do serviço”.

4. Ainda que, por vezes, efetuados por pessoas jurídicas de direito privado, os 

serviços públicos são prestados em nome do Estado - que é seu titular (art. 175 

CF/1988) - com a precípua fi nalidade de atendimento do interesse público. É por 

essa razão que os concessionários se sujeitam a um especial regime jurídico de 

direito público que estabelece deveres e sujeições não presentes nas relações 

exclusivamente privadas.

5. Apenas a título de exemplo da preponderância do regime público sobre as 

concessionárias, estão elas sujeitas: a) à responsabilidade objetiva de que trata 

o art. 37, § 6º, da Constituição Federal (REsp 1.095.575/SP, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, DJe 3.11.2011, REsp 506.099/MT, Rel. Ministro Castro 

Filho, Terceira Turma, DJ 10.2.2004, p. 249); b) regra geral, à impossibilidade 

de descontinuar a prestação do serviço público por inadimplência do Poder 

concedente ou invocar a exceção do contrato não cumprido em relação a ele (art. 

39, parágrafo único, da Lei n. 8.987/1965); c) à modifi cação e rescisão unilateral 

do contrato e à aplicação de sanções pelo Poder concedente (arts. 58, 65 e 67 

da Lei n. 8.666/1993); d) à promoção de desapropriações e à constituição de 

servidões autorizadas pelo poder concedente (art. 31, VI, Lei n. 8.987/1965); e) 

à fi scalização pelo Poder concedente ou por suas agências reguladoras (arts. 3º, 

29, I, 30, parágrafo único, e 31, V, da Lei n. 8.987/1965); f ) à intervenção do Poder 

concedente visando assegurar a adequada prestação do serviço público (arts. 29, 

III, e 32 da Lei n. 8.987/1965).

6. Por outro lado, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos 

litígios entre usuários e concessionárias de serviço público, conforme admite a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não arreda a natureza jurídica de 

direito público envolvida no debate em questão, pois o CDC em momento algum 

restringe o foco de sua tutela às relações jurídicas de natureza privada; pelo 

contrário, seu campo de atuação ou incidência é dado pela simples defi nição dos 

conceitos de “consumidor” (art. 2º), “fornecedor” (art. 3º), “produto” (art. 3º, § 1º) e 

“serviço” (art. 3º, § 2º), dos quais não se podem, a priori, excluir os serviços públicos 

prestados pelas concessionárias com fundamento no art. 175 da CF/1988.
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7. O próprio estatuto consumerista traz dispositivos expressos regrando a 

responsabilidade civil decorrente de serviço público: “Art. 4º A Política Nacional 

das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores (...) atendidos os seguintes princípios: (inciso VII) racionalização 

e melhoria dos serviços públicos”; “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor 

(inciso X) a adequada e efi caz prestação dos serviços públicos em geral”; “Art. 22. 

Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou 

sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, efi cientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

8. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já reconhecera a 

competência da Colenda Primeira Seção para apreciar litígios entre usuário e 

concessionária de serviço público, do que são exemplos o CC 102.588/RJ, Rel. 

Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 20.4.2009, o CC 102.589/RS, Rel. Ministra 

Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 18.5.2009 e o CC 108.085/DF, Rel. Ministro Aldir 

Passarinho Junior, Corte Especial, DJe 17.12.2010.

9. A peculiaríssima controvérsia sobre a responsabilidade civil pelo 

fornecimento de água contaminada pela presença de ossada e de órgãos viscerais 

de cadáver humano já fora anteriormente enfrentada pelo Superior Tribunal de 

Justiça em julgamentos que, em sua esmagadora maioria, foram proferidos por 

uma das Turmas vinculadas à Primeira Seção, conforme se vê no REsp 1.416.978/

MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3.12.2013; no AgRg no REsp 

969.951/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3.2.2009; no 

AgRg no REsp 969.894/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.11.2008; 

no AgRg no REsp 1.068.042/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, 

DJe 12.11.2008; e no AgRg no Ag 985.416/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, 

Primeira Turma, DJe 12.11.2008.

10. Desse modo, controvérsias idênticas com origem comum devem receber 

tratamento jurídico homogêneo e uniforme, especialmente quando se refere a 

fatos ocorridos em uma comunidade pequena, onde a disparidade de respostas 

jurisdicionais seria particularmente danosa.

11. Questão de ordem acolhida para reconhecer a competência da Primeira 

Seção.

(REsp 1.396.925/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 

26.2.2015).

Confl ito de competência. Recurso especial em ação civil pública. Indenização 

por danos morais e materiais. Consumidores. Interrupção de fornecimento de 

energia elétrica. Regime de concessão. Direito Público. Competência da Primeira 

Seção.

I. Confl ito de Competência instaurado nos autos de Recurso Especial interposto 

nos autos de ação civil pública intentada em face de empresa fornecedora de 

energia elétrica, pretendendo a condenação ao pagamento de indenização pelos 
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danos materiais e morais causados aos consumidores diante da interrupção no 

fornecimento de energia elétrica.

II. Embora a relação jurídica estabelecida entre a empresa prestadora do 

serviço e o consumidor seja regida por regras de direito privado estabelecidas 

no Código de Defesa do Consumidor - Lei n. 8.078/1990, cujos dispositivos 

reportam-se expressamente a serviços públicos, não há alteração do tema central 

da controvérsia, que trata da suspensão de fornecimento de energia elétrica, esta 

que se encontra incluída no regime de concessão e permissão de serviço público 

essencial e não do contrato celebrado entre as partes.

III. Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 175 da Constituição 

Federal, a Lei n. 8.987/1995 dispõe sobre o regime de concessão e permissão de 

serviços públicos, arrolando os direitos dos usuários, dentre os quais se incluem 

o recebimento de serviço adequado com regularidade, continuidade, efi ciência, 

segurança.

IV. A natureza jurídica da relação jurídica controvertida não é de direito privado, 

mas sim, de direito público, regida pela Constituição Federal e pelas regras de 

direito administrativo, matéria de competência da Primeira Seção desta Corte, nos 

termos do artigo 9º, parágrafo 1º, inciso XI, do Regimento Interno.

V. Precedentes das Turmas que compõem a Primeira Seção que têm decidido 

questões dessa mesma natureza em ações ajuizadas em face de atos de suspensão 

de fornecimento de energia elétrica.

VI. Confl ito conhecido para declarar a competência da Primeira Seção desta 

Corte.

(CC 122.559/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 25.9.2013).

Processual Civil. Confl ito negativo. Responsabilidade civil. Danos morais. Corte 

no fornecimento de energia elétrica. Problemas técnicos. Rede de distribuição. 

“Apagão”. Natureza de serviço público. RISTJ, art. 9º, §§ 1º, XI, e 2º, III. Competência 

da Primeira Seção.

I. Compete à e. Primeira Seção o julgamento de ações em que postulada 

indenização por danos morais em virtude da interrupção do fornecimento de 

serviço público essencial por problemas técnicos na rede de distribuição.

II. Conflito conhecido, para estabelecer a competência das Turmas que 

compõem a Primeira Seção e, no caso concreto, a i. suscitada.

(CC 108.085/DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Corte Especial, DJe 

17.12.2010).

Conflito interno de competência. Primeira e Terceira Turmas. Natureza 

da relação jurídica litigiosa. Suspensão no fornecimento de energia elétrica. 

Concessionária de serviço público. Direito Público em geral.
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1. A questão que tem sede nas denominadas leis da concessão e diz respeito à 

prestação de serviço adequado, estabelecida unilateralmente pelo Poder Público, 

é de direito público e própria da competência da Primeira Seção.

2. Confl ito interno conhecido, para declarar competente a Primeira Seção, 

retornando os autos ao suscitado.

(CC 104.374/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 

1º.6.2009).

Conflito de competência. Fornecimento de energia elétrica. Usuário 

inadimplente. Lide acerca da possibilidade de suspensão do serviço público 

essencial. Matéria em que predomina regras de Direito Público. Conflito 

conhecido para declarar a competência da Primeira Seção do STJ. Art. 9º, § 1º, 

inciso XI, do RISTJ.

(CC 102.589/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 18.5.2009).

Confl ito negativo de competência interna. Primeira e Quarta Turmas deste e. 

STJ. Serviço de fornecimento de água. Preço público. Tarifa. Art. 9º, § 1º, inciso X, 

do RISTJ. Competência da e. Primeira Seção.

I - Compete à e. Primeira Seção desta c. Corte Superior processar e julgar 

recurso especial cuja relação jurídica litigiosa versa sobre preço público (art. 9º, § 

1º, inciso X, do RISTJ).

II - Na espécie, cuida-se, originariamente, de ação ordinária proposta por 

particular contra a Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE -, na qual 

se pleiteia a nulidade da cobrança de preço público, na modalidade de tarifa, 

afi rmada ilegal e abusiva, bem como o restabelecimento do serviço de água no 

domícilio da demandante.

III - Precedentes aplicáveis: CC 43.324/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Peçanha 

Martins, DJ de 5.2.2007; AgRg no REsp 985.522/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, 

DJe de 19.2.2009; AgRg no Ag 1.084.537/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino 

Zavascki, DJe de 18.2.2009; AgRg no Ag 1.004.001/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Denise 

Arruda, DJe de 11.2.2009; REsp 1.062.975/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, 

DJe de 29.10.2008; AgRg no REsp 1.081.718/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco 

Falcão, DJe 29.10.2008; AgRg no REsp 1.027.844/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. José 

Delgado, DJe de 23.6.2008; REsp 595.119/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, DJ 5.3.2007.

Confl ito conhecido para se declarar a competência da e. Primeira Seção.

(CC 102.588/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 20.4.2009).

Em todos os casos acima referidos, fi cou defi nido que tais confl itos são 

regidos predominantemente por normas publicistas sediadas na Constituição 

Federal, na Lei de Concessões e no Código de Defesa do Consumidor.
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Com a devida vênia, não reputo relevante o distinguishing feito pela 

eminente Relatora para afastar a aplicabilidade de alguns precedentes (CC 

122.559/DF, CC 108.085/DF e CC 102.589/DF), a saber: a existência, 

naqueles, de discussão sobre “o serviço público em si”, em oposição ao presente 

caso que diria respeito ao “contrato entabulado entre as partes”, uma vez que, 

em última análise, o que se busca é a prestação de serviço público adequado e a 

reparação indenizatória por danos sofridos. E, ressalte-se, contratos estritamente 

regulados pela Autoridade Concedente.

Como adverte Celso Antônio Bandeira de Mello, a opção por classifi car 

determinadas atividades como serviço público revela que “o Estado considera de 

seu dever assumi-las como pertinentes a si próprio (mesmo que sem exclusividade) 

e, em consequência, exatamente por isto, as coloca sob uma disciplina peculiar 

instaurada para resguardo dos interesses nelas encarnados: aquela disciplina que 

naturalmente corresponde ao próprio Estado, isto é, uma disciplina de direito 

público” (Grandes temas de direito administrativo, Malheiros, São Paulo, 2009, p. 

274).

Ressalvo que atraem a competência da Primeira Seção aqueles casos que 

caracterizam concessão em sentido estrito, e não as concessões que poderíamos 

chamar de inespecífi cas. Em outras palavras, quando o próprio Estado, por sua 

natureza, possui competência para prestar o serviço, e não o faz – hipótese que 

não abrange, por exemplo, o serviço de táxi de passageiros –, e quando os insumos 

para a prestação da atividade de interesse público são constitucionalmente 

defi nidos como bens estatais (p. ex., os potenciais de energia hidráulica, nos 

termos do art. 20, VIII, da CF).

Sob essa perspectiva, afi gura-se irrelevante para efeito de defi nição da 

competência de uma das Turmas da Seção de Direito Público a existência 

de debate sobre o contrato entabulado entre usuário e prestador do serviço 

e a ausência de discussão sobre cláusulas do contrato administrativo, poder 

concedente e normas regulamentares do setor.

Conforme anotei em Voto-Vista no REsp 1.396.925/MG, Corte Especial, 

ainda que a pretensão tenha sido deduzida contra concessionária pessoa jurídica 

de direito privado, cumpre observar que a competência não é fi xada em razão 

da parte, mas sim da natureza da relação jurídica litigiosa (art. 9º RI/STJ), que, 

in casu, envolve (in)adequação de serviço público concedido, motivo pelo qual 

se refere ao correto atendimento do interesse público, constituindo, portanto, 

matéria de Direito Público.
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Ante o exposto, peço vênia à eminente Relatora para divergir de seu judicioso 

voto e declarar a competência da Primeira Turma do STJ.

É como voto.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Senhora Presidente, penso 

que o voto do eminente Ministro Herman Benjamin é muito bem estruturado, 

como sempre, muito bem articulado, um raciocínio perfeito em teses exímias e 

soberbas, mas o que prepondera neste caso é o interesse privado, é uma disputa 

entre uma empresa privada e um indivíduo particular.

2. Daí por que, a meu ver, respeitando e louvando o voto do eminente 

Ministro Herman Benjamin, que é absolutamente sustentável, com argumentos 

jurídicos excelentes, fi lio-me, com a vênia de Vossa Excelência, ao ponto de vista 

sustentado nesta Corte pela eminente Professora e Ministra Maria Th ereza de 

Assis Moura, que me parece ser mais adstrito, mais pertinente, mais grudado, 

digamos assim, ao núcleo da questão.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Sra. Presidente, entendo que cada vez fi ca 

mais difícil, na complexidade das relações de um século como o que vivemos no 

fi nal do século passado, diferenciar a relação Direito Privado e Direito Público. 

Penso que um dia mais adiante vamos ter que rever até mesmo essa distribuição 

de competência interna.

Já tratei de um caso parecido, uma situação semelhante, nesta sessão, 

em que se discutia a relação de consumo. Naquele instante, repito agora, me 

convenci de que estamos essencialmente e, ainda, com nível de clareza em um 

caso em que se discute uma relação de Direito Privado.

Por isso e pelos fundamentos já ditos pelo eminente Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho e no voto da eminente Ministra Maria Th ereza de Assis 

Moura, no momento, voto e entendo que há que prevalecer sim a competência 

da Turma da Seção de Direito Privado, a Segunda, para a matéria. Assim 

entendo e assim me manifesto.

Acompanho o voto da Sra. Ministra Relatora.
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VOTO-VISTA

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Trata-se de confl ito negativo 

de competência entre a Quarta e a Primeira Turmas do Superior Tribunal de 

Justiça suscitado nos autos do Recurso Especial n. 1.443.014/RJ.

O recurso tem origem em ação de obrigação de fazer com pedido 

indenizatório ajuizada por Riomídia Informática Ltda. em desfavor de Telemar 

Norte Leste S/A, ante a recusa da ré em providenciar a solicitada migração do 

plano de franquia da autora para outro menos oneroso e mais adequado às suas 

necessidades, insistindo, assim, na cobrança do valor maior do plano inicial.

Acolhidos parcialmente os pedidos pela sentença, sobreveio apelação de 

ambas as partes, e o Tribunal a quo reformou, parcialmente, o julgado para 

determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Interposto recurso especial, admitido na origem, foram os autos distribuídos 

à Primeira Turma, ao Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Entendendo que 

a controvérsia rege-se exclusivamente por normas de direito privado, S. Exa. 

determinou a redistribuição do feito a um dos Ministros da Segunda Seção, 

competente para o exame das causas relativas a “obrigações em geral de direito 

privado, mesmo quando o Estado participar do contrato” (art. 9º, caput e § 2º, II, 

do RISTJ).

Por sua vez, a nova relatora, Ministra Isabel Gallotti, suscitou confl ito 

negativo de competência por considerar que o mérito da controvérsia envolve 

falha na prestação de serviço público essencial, o que atrai a competência da 

Primeira Seção.

O Ministério Público Federal ofereceu parecer, opinando pelo 

reconhecimento da competência da Quarta Turma ao fundamento de que a 

presente demanda tem caráter tipicamente privado por envolver tão somente 

pretensão decorrente de desavenças pontuais fundadas no vínculo contratual 

entre as partes.

A relatora, Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, declarou a competência 

da Quarta Turma visto que o núcleo da relação jurídica litigiosa concerne ao 

direito privado, pois cinge-se ao contrato entabulado entre as partes, inexistindo 

discussão sobre o serviço público prestado.

O Ministro Herman Benjamin abriu divergência, salientando que o art. 

9º do RISTJ estabelece como critério geral para defi nição da competência de 
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cada uma das Sessões do STJ a “natureza da relação jurídica litigiosa”. No caso 

concreto, pontuou que o Tribunal a quo reconheceu a caracterização de falha na 

prestação do serviço de telecomunicações e de comportamento desidioso da ré, 

a evidenciar que o confl ito versa sobre o serviço público prestado, ainda que haja 

discussão sobre aspectos relativos ao contrato. Aduziu que a prestação de serviço 

público adequado é matéria prevista na Lei de Concessões, que não se limita 

à disciplina da relação jurídica entre o poder concedente e a concessionária 

de serviço público, abrangendo também a tutela do usuário. Assim, girando a 

controvérsia em torno da inadequação na prestação do serviço público concedido 

e da responsabilidade civil decorrente, concluiu pela impossibilidade de dissociar 

do caso concreto a natureza jurídica de direito público e, consequentemente, a 

competência da Primeira Turma, a quem distribuído originariamente o processo.

Seguiram-se os votos dos Ministros Jorge Mussi, acompanhando a 

divergência, e do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, acompanhando a 

relatora.

Na sequência, pedi vista dos autos para melhor exame e, com a vênia dos 

que entendem diversamente, estou acompanhando a divergência.

A teor do art. 175 da Constituição Federal (“Incumbe ao Poder Público, na 

forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através 

de licitação, a prestação de serviços públicos”), a titularidade do serviço público é 

intransferível; assim a concessão ou permissão referem-se apenas à sua execução, 

que passa a ser feita pelo particular, em nome próprio e por sua conta e risco, 

por delegação do Poder Público, a quem compete regulamentar e fi scalizar a 

prestação do serviço.

E a lei que regulamenta as concessões, como bem salientado pelo Ministro 

Herman Benjamin, dedica especial cuidado aos usuários, assegurando-lhes 

o direito a um serviço adequado (arts. 6º, 7º, I e III, e 31, I e IV, da Lei n. 

8.987/1995).

No presente feito, o Tribunal a quo reconheceu expressamente a falha 

no serviço de telecomunicações prestado à autora e o consequente dever de 

indenizar, conforme se pode extrair do acórdão recorrido, in verbis:

Narra a demandante que no início de 2009 verificou que o contrato de 

telefonia anteriormente firmado com a ré, correspondente a 39.990 minutos 

de franquia, era demasiadamente oneroso para sua empresa, motivo pelo qual 

solicitou a troca para um plano que se adequasse aos seus parâmetros, tendo 

sido informado, em 3.5.2009, por um representante da ré, que seria realizada a 

alteração.
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Suscita que passados 30 dias recebeu fatura com a cobrança por 39.990 

minutos em ligações; insatisfeita, entrou em contato com a ré, sendo esclarecida 

sobre a impossibilidade de obter uma franquia de 5.000 minutos, o que a levou 

a efetivar um contrato com a franquia mínima de 12.000 minutos, em 19.6.2009.

Por fi m, alega que a empresa ré não cumpriu o acordado, sob o argumento de 

que os nomes e CPF’s dos sócios da empresa autora continham restrições, o que 

não concorda, tendo em vista que na ocasião foi informada pelo preposto da ré 

que tal circunstância não geraria óbice a sua pretensão.

Verifica-se, pelo documento de fls. 69/72, mais especificamente à fl. 70, a 

efetiva contratação do plano relacionado à franquia de 12.000 minutos.

Restou demonstrada, através da análise das faturas emitidas após a contratação 

do referido plano, acostadas às fls. 38/39, que a empresa ré permaneceu 

efetuando a cobrança da franquia de 39.990.

Vale consignar, inclusive, que não obstante a decisão judicial em fl . 50 ter 

determinado a alteração da franquia, a demandada não acatou a referida ordem, 

continuando a cobrar pelo plano de 39.990 minutos, conforme se observa em fl s. 

60/63, 130/132, 156/157.

[...]

Os refl exos do atuar desidioso da ré vão muito além de meros aborrecimentos 

do cotidiano, haja vista a suspensão de um serviço essencial, conforme se observa 

às fl s. 163/164 e 178.

Portanto, se a discussão envolve falha na prestação do serviço público 

concedido, vale dizer, fornecimento inadequado do serviço, não vejo como 

afastar o caráter público da controvérsia.

Anote-se que o serviço público concedido no caso possui regulamentação 

específi ca editada pela Anatel. Refi ro-me à  Resolução n. 426/2005 daquele órgão 

regulador, que aprova o regulamento do serviço telefônico fi xo comutado, objeto 

da lide, e prevê, no art. 11, os direitos dos usuários, entre os quais o de “acesso 

e fruição do serviço dentro dos padrões de qualidade previstos na regulamentação 

em suas várias modalidades, em qualquer parte do território nacional” (inciso I); 

o de “informação adequada sobre condições de prestação do serviço, em suas várias 

modalidades, facilidades e comodidades adicionais, suas tarifas ou preços” (inciso IV); 

o de “suspensão ou interrupção do serviço prestado, quando solicitar” (inciso VIII); 

o de “não suspensão do serviço sem sua solicitação, ressalvada a hipótese de débito 

diretamente decorrente de sua utilização ou por descumprimento de deveres constantes 

do artigo 4º da Lei n. 9.472, de 1997” (inciso IX); o “de resposta efi ciente e pronta 

às suas reclamações e correspondências, pela prestadora, conforme estabelece o Plano 
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Geral de Metas de Qualidade para o STFC (PGMQ-STFC)” (inciso XII); o de 

“reparação pelos danos causados pela violação dos seus direitos” (inciso XIV); e o “de 

não ser obrigado ou induzido a consumir serviços ou a adquirir bens ou equipamentos 

que não sejam de seu interesse, bem como a não ser compelido a se submeter à condição 

para recebimento do serviço, nos termos deste Regulamento” (inciso XVIII).

Nesse contexto, a aplicação de dispositivos da lei civil ou do CDC haverá 

de ser feita em harmonia com os preceitos específi cos da lei de concessões e do 

órgão regulamentador.

Assim, na linha dos precedentes da Corte Especial invocados pelo Ministro 

Herman Benjamin, concluo pela competência da Primeira Turma para julgar a 

presente controvérsia.

Ante o exposto, acompanho a divergência.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Senhora Presidente, cuida-se de 

confl ito negativo de competência instaurado entre a Quarta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, suscitante, e a Primeira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, suscitada.

A questão central cinge acerca da competência, no âmbito desta Corte 

Superior, para o julgamento de recurso especial cujo objeto versa sobre a indevida 

cobrança de valores referentes à franquia de telefone, com o consequente pedido 

de indenização por danos morais, em contrato de prestação de serviços de 

telefonia.

O apelo especial foi distribuído ao Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

que entendeu ser a controvérsia regida exclusivamente por normas de direito 

privado. Determinou, portanto, a redistribuição do recurso a um dos ministros 

componentes da Segunda Seção.

A Ministra Maria Isabel Gallotti, a quem o recurso especial fora distribuído, 

suscitou confl ito negativo, sob o fundamento de que o mérito recursal versa sobre 

falha na prestação de serviço público essencial, cuja competência é atribuída à 

Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

O confl ito de competência sob exame foi instaurado na Corte Especial, 

sendo distribuído à Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, que, conhecendo 

do confl ito, declarou competente para o julgamento a Quarta Turma. Ressaltou 
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que, na espécie, o núcleo da relação jurídica litigiosa concerne ao direito privado, 

pois a discussão permeia contrato de franquia de telefone. Asseverou que a 

parte consumidora tentou alterar o referido contrato para adaptá-lo às suas 

necessidades. Aduziu, por fi m, que o mérito do recurso não diz respeito à falha 

na prestação de serviço público essencial, mas sim ao contrato entabulado pelas 

partes.

Após o voto proferido pela Ministra Relatora, pediu vista o Ministro 

Herman Benjamim, que conheceu do conflito para declarar competente 

a Primeira Turma. Consignou que o litígio decorre do fato de a empresa 

concessionária de serviço de telefonia resistir em ajustar o plano mensal 

contratado à real necessidade da consumidora, estando caracterizada, pois, a 

falha na prestação do serviço. Afi rmou, ainda, que a prestação do serviço público 

adequado está diretamente relacionada ao respeito à Lei n. 8.987/1995 (Lei 

de Concessões), girando a controvérsia em torno da inadequação na prestação 

de serviço público concedido, indissociável, portanto, da natureza jurídica de 

direito público.

Após o voto-vista do Ministro Herman Benjamin, acompanhado pelo 

Ministro Jorge Mussi, bem como os votos dos Ministros Napoleão Nunes 

Maia Filho e Og Fernandes, que acompanharam a Relatora, pediu vista, 

antecipadamente, dos autos, o Ministro João Otávio de Noronha.

São centenas, talvez milhares de recursos versando sobre esta mesma 

matéria. Tenho muitos deles aguardando defi nição, hoje trazida pelo Ministro 

João Otávio de Noronha em prosseguimento ao julgamento.

2. Como visto, a Relatora suscitou a tese de que a competência é da 

Segunda Seção, entendendo que haveria descumprimento contratual e, 

portanto, falha da prestação de serviço. Por sua vez, a divergência inaugurada 

pelo Ministro Herman Benjamin foi no sentido de ser competente a Primeira 

Seção, invocando a aplicação da Lei de Concessões n. 8.987/1995, no que foi 

agora acompanhado pelo Ministro João Otávio de Noronha.

Rogo vênia à Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo 

Ministro Herman Benjamin, porém com um terceiro fundamento, segundo o 

qual, nessa hipótese, não se aplica pura e simplesmente a Lei de Concessões, 

que é também de caráter geral. Penso que aqui se aplica, e fundamentalmente 

esse é o motivo pelo qual me inclino para a Primeira Seção, a lei de regência, 

a Lei de Telecomunicações, de n. 9.472/1997. Com base nos arts. 63, 64, 79 e 

126, e tomando em conta o princípio da especialidade, creio que essa questão 

será solucionada. Além disso, invocaram-se aqui outras questões muito afi ns a 
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essa, como é o caso da assinatura básica, dos pulsos telefônicos. Em todas essas 

hipóteses, a competência, com base nessa lei específi ca, foi da Primeira Seção.

Os votos estabeleceram duas linhas de intelecção: a) a primeira, defendida 

pela Relatora, no sentido de ser competente a Segunda Seção, por versar o 

tema em epígrafe sobre descumprimento contratual na prestação de serviço de 

telefonia, objeto restrito, pois, à relação fi rmada entre a operadora e o usuário; 

e b) a segunda, inaugurada pelo Ministro Herman Benjamin, no sentido de 

ser competente a Primeira Seção, em virtude da imperiosa aplicação da Lei 

n. 8.987/1995 (Lei de Concessões) na hipótese vertente, máxime ante a falha 

ocorrida em serviço público essencial, de responsabilidade da concessionária.

Não obstante e rendendo homenagens à qualidade dos votos já proferidos, 

tanto em um, quanto em outro sentido, cumpre-me destacar que a própria 

Lei n. 9.472/1997 (chamada Lei de Telecomunicações) disciplinou a matéria, 

notadamente no que concerne ao regime jurídico de prestação do serviço de 

telefonia, o que trará refl exos diretos, no meu entender, sobre a competência das 

Seções desta Corte para o julgamento dos feitos, consoante se observa no teor 

dos seguintes dispositivos legais:

Art. 63. Quanto ao regime jurídico de sua prestação, os serviços de 

telecomunicações classifi cam-se em públicos e privados.

Parágrafo único. Serviço de telecomunicações em regime público é o prestado 

mediante concessão ou permissão, com atribuição a sua prestadora de obrigações 

de universalização e de continuidade.

Art. 64. Comportarão prestação no regime público as modalidades de serviço 

de telecomunicações de interesse coletivo, cuja existência, universalização e 

continuidade a própria União comprometa-se a assegurar.

Parágrafo único. Incluem-se neste caso as diversas modalidades do serviço 

telefônico fi xo comutado, de qualquer âmbito, destinado ao uso do público em 

geral.

A lei, no que tange a o regime jurídico da prestação, classifi ca o serviço de 

telefonia em público e privado.

Nesse diapasão, deve-se asseverar que os serviços de telecomunicações 

em regime público são aqueles cuja existência, universalização e continuidade 

a própria União se compromete a assegurar. Incluem-se, neste caso, as diversas 

modalidades do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC).

Em síntese, na disciplina da Lei n. 9.472/1997, haverá serviço público de 

telecomunicações e serviço privado de telecomunicações. Em outras palavras, há 
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a previsão de serviço de interesse coletivo prestado em regime público e serviço 

de interesse coletivo prestado em regime privado.

Não se pode olvidar, ainda, que, quando se afi rma que determinado serviço 

será prestado em regime público, signifi ca dizer que estará subordinado ao 

direito público, aos princípios que regem as atividades da Administração. Em 

suma, as respectivas relações com os indivíduos devem guardar consonância com 

o Direito Administrativo. Conforme salientado alhures, o Serviço Telefônico 

Fixo Comutado, em razão da natureza de universalidade e de continuidade na 

prestação de serviço considerado essencial, possui natureza jurídica de direito 

público. Ademais, por isso mesmo, deve ser prestado em regime de concessão ou 

permissão.

Por outro lado, o serviço de telecomunicações em regime privado pode ser 

explorado por particulares, mediante autorização, abstraindo-se as exigências 

dos consectários da universalização e da continuidade na prestação. Assim, o 

mencionado regime cristaliza regras de direito privado, conforme se verifi ca, a 

título de exemplo, na prestação de Serviço Móvel Celular.

Frise-se que a Lei de Telecomunicações, também no ponto, referenciou as 

distinções mencionadas, conforme se observa na transcrição dos artigos abaixo:

Art. 79. A Agência regulará as obrigações de universalização e de continuidade 

atribuídas às prestadoras de serviço no regime público.

§ 1º Obrigações de universalização são as que objetivam possibilitar 

o acesso de qualquer pessoa ou instituição de interesse público a serviço de 

telecomunicações, independentemente de sua localização e condição sócio-

econômica, bem como as destinadas a permitir a utilização das telecomunicações 

em serviços essenciais de interesse público.

§ 2º Obrigações de continuidade são as que objetivam possibilitar aos usuários 

dos serviços sua fruição de forma ininterrupta, sem paralisações injustifi cadas, 

devendo os serviços estar à disposição dos usuários, em condições adequadas de 

uso.

Art. 126. A exploraçã o de serviço de telecomunicações no regime privado será 

baseada nos princípios constitucionais da atividade econômica.

Registre-se que a própria Lei n. 9.472/1997 consigna que as diversas 

modalidades de serviço de telecomunicações comportarão prestação no regime 

público. Em suma, a legislação específi ca defi niu a natureza da prestação de 

serviço de telefonia fi xa com verve pública.
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Dessa forma, quando se fala em natureza pública da prestação de 

serviço de telefonia fi xa, indubitavelmente, a melhor hermenêutica efl ui da 

própria interpretação normativa, que submete ao regime público as normas 

regulamentares da espécie. Em outras palavras, o contrato firmado entre 

concessionária e usuário é regido por normas de Direito Público.

Ademais, quando a Lei de Telecomunicações determina que as modalidades 

de serviço telefônico fi xo comutado se inserem no regime público, pretende 

especifi car que tanto o plano de assinatura básica, como os planos alternativos 

de franquia estão submetidos aos princípios publicistas do direito.

Contrario sensu, os pacotes de serviços inteligentes (secretária eletrônica, 

identificador de chamadas, entre outros), de internet e de telefonia móvel 

regem-se pelos princípios consagrados pelo direito privado.

Acrescente-se, também, que a legislação - que disciplina a telefonia fi xa - 

ressalta que o serviço deverá ser prestado em condições adequadas, máxime no 

que diz respeito à modicidade das tarifas.

Nessa esteira, a Lei n. 9.472/1997 dispõe:

Art. 2º O Poder Público tem o dever de:

I - garantir, a toda a população, o acesso às telecomunicações, a tarifas e preços 

razoáveis, em condições adequadas;

Art. 3º O usuário de serviços de telecomunicações tem direito:

IV - à informação adequada sobre as condições de prestação dos serviços, suas 

tarifas e preços;

Ademais, no próprio conceito de continuidade do serviço público, insere-

se a prestação de serviço adequado. De fato, torna-se imperioso salientar, 

novamente, a defi nição legal de obrigações de continuidade, presente na referida 

lei:

Art. 79.

§ 2º Obrigações de continuidade são as que objetivam possibilitar aos usuários 

dos serviços sua fruição de forma ininterrupta, sem paralisações injustifi cadas, 

devendo os serviços estar à disposição dos usuários, em condições adequadas de uso.

Dessa forma, quando a prestadora de serviços de telefonia fi xa altera o 

contrato, modifi cando os planos de assinatura unilateralmente, ou deixando de 

observar requerimento do usuário para a altercação do plano, além de violar o 
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princípio da prestação adequada (art. 2º, I; 79, § 2º, da Lei de Telecomunicações), 

usurpa o direito do contratante de não ser obrigado ou induzido a consumir 

serviços por ele reputados como desnecessários. Tal conduta fere, ainda, o direito 

de o consumidor solicitar, a qualquer tempo, a alteração do plano de assinatura. 

De fato, a Resolução n. 426/2005/ANATEL, que aprovou o regulamento do 

Serviço Telefônico Fixo Comutado, registra, de forma hialina:

Art. 11. O usuário do  STFC tem direito:

XVIII - de não ser obrigado ou induzido a consumir serviços ou a adquirir 

bens ou equipamentos que não sejam de seu interesse, bem como a não ser 

compelido a se submeter à condição para recebimento do serviço, nos termos 

deste Regulamento;

Art. 45. É direito do  assinante, a qualquer tempo, solicitar a transferência 

de plano básico de serviço para um plano alternativo de serviço e, vice-versa, 

assegurado ao assinante o direito de manter o seu código de acesso.

Ressalta-se, por fi m, que, não obstante o escólio lapidar da lavra do Ministro 

Herman Benjamin, no sentido de ser competente a Primeira Seção, em virtude 

da incidência da Lei n. 8.987/1995 (Lei de Concessões) na hipótese vertente, 

entendo que a competência é da Primeira Seção com fundamento diverso, 

sustentado no aforismo que privilegia a lei especial sobre a geral. De fato, com 

base nos princípios de interpretação e aplicação das leis, a meu ver, a Lei de 

Telecomunicações sobreleva-se como especial, para disciplinar o presente caso.

Dessa forma, diante do quadro fático que subsume o caso concreto, a Lei 

n. 9.472/1997 (Lei de Telecomunicações) cristaliza-se como especial, devendo, 

pois, prevalecer sobre a Lei n. 8.987/1995 (Lei de Concessões), norma geral.

Nesse diapasão, com fulcro nos fundamentos em epígrafe, verifi ca-se que 

o serviço telefônico fi xo comutado é prestado em regime público, devendo a 

concessionária disponibilizá-lo de forma adequada, sob pena de cristalizar-se 

violação ao direito do usuário. Assim, por estar vinculado o contrato em tela 

às normas de direito público, sobressai a competência para o julgamento da 

matéria à Primeira Seção desta Corte Superior.

Portanto, rogo vênia à Relatora para acompanhar a divergência, com 

acréscimo de fundamentação, relativo ao princípio da especialidade, levando em 

conta a lei de regência específi ca, Lei n. 9.472/1997, para defi nir a competência 

da Primeira Seção.

É como voto.
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VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Senhora Ministra Presidente, 

as achegas trazidas por Sua Excelência o Ministro Luis Felipe Salomão seriam 

as que eu iria colocar aqui, e o Ministro Herman Benjamin já as incorporou.

Senhor Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, especifi camente quanto 

à consideração feita por Vossa Excelência, não haverá, com todas as vênias do 

entendimento de Vossa Excelência, nenhum alargamento da competência que 

está hoje conosco na Primeira Seção, porque esse discrimen já é muito bem 

feito tanto pela Segunda quanto pela Primeira Seção para saber o que é que, 

efetivamente, não se trata de concessão que possa ser prestada diretamente pelo 

Estado.

De forma que vou rogar máximas vênias à eminente Ministra Relatora e 

à Vossa Excelência, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que a acompanhou, 

para acompanhar a divergência inaugurada por Sua Excelência o Ministro 

Herman Benjamin.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Raul Araújo: Senhora Presidente, penso que as 

concessionárias de serviço público de telefonia prestam serviços públicos de 

duas ordens aos consumidores. Alguns dos serviços públicos são regidos por 

normas de Direito Público decorrentes de direção, são direcionados, no caso, 

pela Anatel. Essas concessionárias não podem se afastar das determinações de 

leis de regência citadas pelo Senhor Ministro Herman Benjamin e por normas 

também editadas pela Anatel.

Trata-se a direção, segundo lição do Professor Napoleão Nunes Maia Filho, 

de forma de intervenção do Estado na economia, com normas impositivas. A 

concessionária não pode fugir das normas de caráter impositivo.

Mas as empresas de telefonia prestam também outros serviços, estes de 

caráter tipicamente privado, dentro de um regime de competição que travam 

entre si, essas concessionárias, com acentuada liberdade na busca de conquistar 

mercado.

Assim, embora todos os serviços de telefonia sejam baseados em contratos, 

uns são contratuais sob regime de direção do Estado e outras são contratuais 

com maior nível de liberdade, como contratos tipicamente privados. Então, 
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quanto a esses últimos, penso que as questões, quando surgirem, em torno desses 

serviços são de contratos de prevalência de Direito Privado e devem permanecer 

com as Turmas de Direito Privado, com a Segunda Seção. Por exemplo, serviço 

do tipo “disque amizade” ou horóscopo ou tabela de campeonato de futebol.

São serviços tipicamente de direito privado. Muito diferentes daqueles 

relacionados com o preço da franquia de telefonia e a forma de cobrá-la que são 

estabelecidos por regras de Direito Público.

No caso aqui, não. O que se discute realmente são regras impositivas 

estabelecidas pelo Estado, das quais a concessionária não se pode afastar porque 

tem de atendê-las. Desse modo, a discussão em torno dessas possibilidades 

de fl exibilização dessas normas remetem o caso à apreciação das Turmas que 

compõem a Primeira Seção desta Corte.

Peço vênia à eminente Ministra Relatora para acompanhar a divergência.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de conflito de competência 

instaurado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça entre a Primeira e 

Quarta Turma.

Em breve síntese, a controvérsia consiste no reconhecimento da 

competência para processar e julgar recurso especial interposto em “ação de 

obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório e de antecipação de 

tutela” em face de Empresa Concessionária de Telefonia (fl . 5).

Em espécie, o Recurso Especial tem por objetivo reformar acórdão que 

manteve sentença condenatória, a qual reconheceu falha na prestação de serviços 

por parte da Empresa de Telefonia, ora Recorrente.

O feito foi inicialmente distribuído para o em. Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, integrante da Primeira Turma, que declinou da competência para 

as turmas da Segunda Seção com base no artigo 9º, caput e § 2º, II, do RISTJ, 

sob fundamento de que “a controvérsia é regida exclusivamente por normas de 

direito privado, matéria afeta à competência daquela Seção”.

Redistribuídos os autos, a em. Ministra Isabel Gallotti suscitou o confl ito 

em competência, sustentando que o mérito do recurso versa sobre matéria de 

direito público, no qual se discute falha na prestação de serviço público essencial.

O confl ito de competência foi distribuído à em. Ministra Maria Th ereza 

de Assis Moura que votou pela competência da Quarta Turma, por entender 
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que a lide versa sobre regras contratuais, não sendo analisado serviço público, 

prevalecendo regras de direito privado.

Em voto-vista, o em. Herman Benjamin, iniciou a divergência por entender 

que a competência para processar e julgar o recurso especial é da Primeira 

Turma, afi rmando que se trata de serviço público, prestado por concessão e 

com aplicação de regras de direito público (Lei de Concessões e Lei Geral de 

Telecomunicações).

Os em. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Og Fernandes acompanharam 

a em. Mnistra Relatora, enquanto a divergência foi acompanhada pelo em 

Ministro Jorge Mussi, bem como pelo em. Minsitro Luis Felipe Salomão em voto-

vista.

Para melhor analisar a matéria, considerando se tratar de confl ito de 

competência entre Seções, matéria de grande relevo, pedi vista dos autos.

É o relatório.

Inicialmente, entendo plausível registrar regras previstas na Constituição 

Federal que, a meu ver, fundamentam a decisão adotada.

O artigo 21, inciso XI, da CF, preconiza que a União é competente para 

“explorar, direta ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de 

telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a 

criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais”.

No caso concreto, observa-se claramente que lide versa sobre falha na 

prestação de serviços de telefonia fi xa referente ao contrato entabulado entre 

as partes, uma vez que o Consumidor manifestou desejo de alterar o plano 

contratado, para reduzir gastos, contudo não conseguiu, sendo compelido a 

permanecer em plano mais oneroso.

A Constituição Federal, em seu artigo 175, dispôs sobre as concessões para 

prestação de serviços públicos, com determinação pelo legislador constituinte 

que fosse editada lei para regulamentação das concessões quanto ao regime das 

empresas, direito dos usuários, política tarifária e obrigação de manutenção de 

serviço adequado.

As concessionárias na área de telecomunicações, embora sejam pessoas 

jurídicas de direito privado, prestam serviço essencial através de concessões 

sendo fi scalizadas por Autarquia criada pela Lei n. 9.472/1997, ANATEL 

(Agência Nacional de Telecomunicações).
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Embora privado o elo entre as partes, normas de direito público norteiam 

a mencionada relação.

A própria Constituição Federal consagrou ser direito do Estado a exploração 

de serviços de Telecomunicações, mesmo que através de concessionários, em 

virtude da essencialidade do serviço.

O contrato PBOA/SPB n. 125/2011-ANATEL rege a “concessão do 

serviço telefônico fi xo comutado modalidade longa distância nacional - LDN”, 

bem como o contrato PBOA/SPB n. 91/2011-ANALTEL regulamenta a 

“concessão do serviço telefônico fixo comutado modalidade local”, ambos 

fi rmados entre a ANATEL e a empresa Recorrente, Telemar Norte Leste S/A.

Observa-se da primeira cláusula (Do Objeto), de ambos contratos, que o 

regime é público por se tratar de STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado):

Cláusula 1.1 [...]

Parágrafo único. Compreende-se no objeto da presente concessão o Serviço 

Telefônico Fixo Comutado, prestado em regime público, em áreas limítrofes 

e fronteiriças, em conformidade com a regulamentação editada pela Anatel, 

consoante disposição contida no Plano Geral de Outorgas.

Desse modo, lides que tratam de serviços públicos essenciais devem ter 

maior observação por parte do Estado, preponderando normas de direito público 

às normas de direito privado, para se garantir os mandamentos constitucionais 

de proteção ao consumidor, bem como preservação da qualidade de serviços que, 

em suma, são prestados pelo Estado através de concessionários.

Ainda que eventual ação individual seja intentada judicialmente, é certo 

que a relação e falha na prestação de serviço praticada por concessionária de 

serviço público atinge não somente o consumidor determinado, mas toda a 

coletividade, inclusive sendo admissível que a demanda seja intentada através 

de ação civil pública (art. 1º, II, Lei n. 7.347/1985; art. 91, CDC), considerando 

a possibilidade de extensão do julgado para outros consumidores em situação 

idêntica.

No caso dos autos, é evidenciada a falha na prestação de serviço no 

momento em que a Empresa de Telefonia obriga o Consumidor a permanecer 

em plano de telefonia, sem a devida justifi cativa (fi delização - regulamentada 

pela Resolução n. 632/2014).

Assim sendo, considerando que o caput do artigo 9º do RISTJ determina 

que a fi xação de competência das Seções ocorre em função da relação jurídica 
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litigiosa, entendo acertado o entendimento de que o presente feito é da 

competência da Primeira Turma por integrar a Primeira Seção, com base no 

artigo 9º, XIV, do Regimento.

Ante o exposto, por se tratar de serviço público essencial prestado através 

de concessão pública, onde merecem preponderar as regras de direito público 

às privadas, peço vênia a em. Ministra Relatora e demais Ministros, para 

acompanhar a divergência iniciada pelo em. Ministro Herman Benjamin.

É o voto.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

N. 175.648-RS (2012/0096359-9)

Relator: Ministro Og Fernandes

Embargante: Ferticruz Comercio e Representacoes Ltda

Advogado: Elton Altair Costa e outro(s) - RS021748

Embargado: Oldemar José Krombauer

Embargado: Elisabete Soares Kronbauer

Embargado: Eloi da Silva Soares

Embargado: Jose Maria Soares

Embargado: Almir Schimidt

Embargado: Alce Maria Schmidt

Advogados: Décio Antônio Erpen - RS049151

Hilário Boufl eur - RS037911

EMENTA

Processual Civil. Embargos de divergência. Efeito interruptivo 

do prazo para interposição dos demais recursos decorrentes da 

interposição de embargos de declaração. Códigos de Processo Civil de 

1973 e 2015. Critérios.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra 

acórdão que delibera sobre o efeito interruptivo dos embargos de 
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declaração. Segundo a parte recorrente, ainda que rejeitados, aludidos 

embargos, desde que apresentados tempestivamente, interrompem o 

prazo para a interposição de outros recursos, porquanto a pena pela 

interposição do recurso protelatório é a pecuniária, e não a exclusão 

do citado efeito.

2. Percebe-se, da leitura dos dispositivos processuais, que, na 

temática objeto da divergência, atinente ao efeito interruptivo da 

oposição de embargos de declaração, não houve mudança legislativa 

com a edição do Código de Processo Civil de 2015. Portanto, o 

posicionamento a ser fi rmado no âmbito da Corte Especial merece ser 

aplicado na vigência do novo Código de Processo Civil.

3. O que se debate, no caso, é o fato de que, em muitas ocasiões, 

a parte recorrente interpõe embargos de declaração, com pedido 

de aplicação de efeito infringente, apesar de não apontar nenhum 

dos pressupostos genéricos de cabimento (omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material).

4. É importante diferenciar duas situações: quando o recorrente 

interpõe embargos de declaração, com efeitos infringentes, sem apontar, 

na peça de interposição, vício de embargabilidade que pretende 

ver sanado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material); e 

quando o recorrente interpõe embargos de declaração, com efeitos 

infringentes, apontando, na peça de interposição, vício que pretende ser 

sanado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), mas, no 

julgamento dos embargos de declaração, entenda-se que os vícios não 

se encontram presentes.

5. Um dos pressupostos específi cos de admissibilidade da via 

declaratória é a indicação explícita do defeito que pretende ver sanado, 

integrado, aclarado. A análise acerca da existência ou não do vício 

apontado trata-se de genuíno exame de mérito.

6. Com base nessas considerações, deve-se fi rmar o entendimento 

de que os embargos de declaração somente não interrompem o prazo 

para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou 

nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, 

sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade 

(omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Por conseguinte, 

deve o recurso especial ser provido, com a consequente determinação 
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de retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul para que julgue o mérito do agravo de instrumento como 

entender de direito, afastada a tese de intempestividade do recurso.

7. Embargos de divergência a que se dá provimento.

ACÓRDÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

Herman Benjamin e Luis Felipe Salomão.

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

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 4.11.2016

RELATÓRIO

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

interpostos contra acórdão em que se discute se a oposição de embargos de 

declaração contra decisão interlocutória de juiz singular, em qualquer caso, 

interrompe o prazo para interposição de agravo de instrumento.

Questiona-se, também, ainda que o tribunal de origem considere que os 

embargos de declaração interpostos, por terem efeito infringente, poderiam ser 

equiparados a pedido de reconsideração, se se deve (ou não) admitir o efeito 

interruptivo.

Em síntese, a tese objeto da divergência se concentra na análise “[...] da 

possibilidade, ou não, de interrupção do prazo para interposição de outros 

recursos quando os embargos de declaração forem rejeitados quando ausentes 
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vícios ou considerados protelatórios e recebidos como simples pedido de 

reconsideração” (e-STJ, fl . 399).

Transcrevo a ementa do acórdão embargado:

Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo (art. 544 do CPC). 

Autos de execução. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso. 

Irresignação da exequente.

1. Esta Corte firmou entendimento segundo o qual, quando opostos com 

a finalidade de se obter a reconsideração da decisão recorrida, os embargos 

de declaração não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 

Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a 

jurisprudência deste STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

Trago à baila, em contraposição, os acórdãos apontados como paradigmas:

Processual Civil. Recurso especial. Embargos de declaração. Decisão 

interlocutória. Cabimento. Interrupção do prazo recursal.

1. Os embargos declaratórios são cabíveis contra quaisquer decisões judiciais, 

inclusive as interlocutórias. (EREsp 159.317/DF, CE, Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, DJ 26.4.1999).

2. Os embargos de declaração tempestivamente apresentados, ainda 

que rejeitados, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, 

porquanto a pena pela interposição do recurso protelatório é a pecuniária e não 

a sua desconsideração. Precedentes: REsp 768.526/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

DJ 11.4.2007; REsp 762.384/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 19.12.2005; 

REsp 643.612/MG, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, DJ 26.9.2005; REsp 

590.179/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ 13.2.2006.

3. In casu, trata-se de embargos de declaração interpostos em face de 

decisão interlocutória proferida por juízo de primeira instância. Rejeitados os 

embargos e interposto agravo de instrumento, o Tribunal de origem entendeu 

que os embargos protelatórios não tinham o condão de interromper o prazo 

recursal, razão pelo qual não conheceram do agravo de instrumento por serem 

intempestivos.

4. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 1.074.334/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 

19.3.2009, DJe 20.4.2009)

Processual Civil e Administrativo. FGTS. Embargos de declaração. Interrupção 

do prazo recursal, ainda que não conhecidos ou não acolhidos. Apenas não 
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interrompem o prazo se considerados intempestivos. Interpretação do art. 538 do 

CPC. Precedentes. Doutrina. Recurso especial provido.

1. O caso dos autos refere-se a ato decisório que determinou a intimação 

dos autores para apresentar cálculo do seu crédito, decisão em face da qual se 

opuseram embargos de declaração.

2. É verdade - e não se nega - que a jurisprudência do STJ entende que o pedido 

de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de 

recurso, que deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame. 

Em consequência, inexistindo a interposição do recurso cabível no prazo prescrito 

em lei, torna-se preclusa a matéria, extinguindo-se o direito da parte de impugnar 

o ato decisório.

3. Entretanto, no caso, tratou-se de oposição de embargos de declaração, e 

não de mero pedido de reconsideração. A jurisprudência desta Superior Corte 

é remansosa, no sentido de que os embargos de declaração são oponíveis em 

face de qualquer decisão judicial e, uma vez opostos, ainda que não conhecidos 

ou não acolhidos, interrompem o prazo de eventuais e futuros recursos, com 

exceção do caso em que são considerados intempestivos.

4. Dessa forma, os embargos de declaração opostos às fls. 96/97 (e-STJ) 

interromperam o prazo para eventuais recursos, motivo porque não há como se 

considerar o agravo de instrumento intempestivo.

Portanto, a decisão de fl . 103 (e-STJ) e o acórdão de fl s. 112/116 (e-STJ) devem 

ser reformados.

5. Recurso especial provido. Retorno dos autos à origem para que, afastando-

se a intempestividade do agravo de instrumento ali interposto, julgue-se o mérito 

do recurso.

(REsp 1.281.844/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 1º.12.2011, DJe 9.12.2011)

Processo Civil e Bancário. Agravo no Agravo de Instrumento. Recurso 

Especial. Embargos de declaração. Interrupção do prazo recursal. Contrato de 

fi nanciamento com alienação fi duciária em garantia. Juros. Limitação.

- Os embargos de declaração, ainda que não conhecidos por inexistirem os 

alegados vícios na decisão embargada, interrompem o prazo para interposição de 

outros recursos, ao teor do art. 538, caput, do CPC.

- A limitação dos juros na taxa de 12% ao ano estabelecida pela Lei de Usura 

(Decreto n. 22.626/1933) não se aplica às operações realizadas por instituições 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

(AgRg no Ag 475.752/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado 

em 1º.4.2003, DJ 5.5.2003, p. 294)
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De acordo com a embargante, “(i) os embargos declaratórios são cabíveis 

contra quaisquer decisões judiciais, inclusive as interlocutórias; e (ii) ainda 

que rejeitados, os embargos de declaração tempestivamente apresentados 

interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, porquanto a pena 

pela interposição do recurso protelatório é a pecuniária, e não a suspensão do 

benefício” (e-STJ, fl s. 411/412).

O Ministério Público Federal manifestou-se (e-STJ, fl s. 462/469) “[...] 

pelo acolhimento dos embargos de divergência, fi rmando-se o entendimento 

de que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição 

de outros recursos (salvo quando intempestivos ou não cabíveis), para, assim, 

dar provimento ao recurso especial, determinando-se o retorno dos autos 

ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para que julgue o 

mérito do agravo de instrumento como entender de direito, afastada a tese de 

intempestividade do recurso”.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): Inicialmente, mister esclarecer o 

que dispõe o Código de Processo Civil de 1973 e o novo Código de Processo 

Civil sobre o tema. Transcrevo os dispositivos:

Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição 

de outros recursos, por qualquer das partes. (Redação dada pela Lei n. 8.950, de 

13.12.1994)

Parágrafo único. Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou 

o tribunal, declarando que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado 

multa não excedente de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Na reiteração 

de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por cento), fi cando 

condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor 

respectivo. (Redação dada pela Lei n. 8.950, de 13.12.1994)

CPC/2015

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição 

dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e 

não se sujeitam a preparo.

§ 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229.
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§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique 

a modifi cação da decisão embargada.

Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

§ 4º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modifi cação 

da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra 

a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos 

exatos limites da modifi cação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação 

da decisão dos embargos de declaração.

§ 5º Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a 

conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes 

da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e 

julgado independentemente de ratifi cação.

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e 

interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz 

ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao 

embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da 

causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, 

a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a 

interposição de qualquer recurso fi cará condicionada ao depósito prévio do valor 

da multa, à exceção da Fazenda Pública e do benefi ciário de gratuidade da justiça, 

que a recolherão ao fi nal.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) 

anteriores houverem sido considerados protelatórios.

Percebe-se, da leitura dos dispositivos acima citados, que, na temática 

objeto da divergência, atinente ao efeito interruptivo da oposição de embargos 

de declaração, não houve mudança legislativa. Portanto, o posicionamento a 

se fi rmar no âmbito da Corte Especial valerá, inclusive, na vigência do novo 

Código de Processo Civil.

Em breve, mas judicioso Parecer, o Parquet trouxe um resumo acerca do 

posicionamento desta Corte Superior sobre o cabimento dos embargos de 

declaração e respectivos efeitos. Transcrevo:

a) os embargos declaratórios são cabíveis, via de regra, em face de quaisquer 

decisões judiciais, inclusive as interlocutórias, excetuando-se alguns casos 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

68

específi cos, como por exemplo a decisão de admissibilidade do recurso especial 

realizada pelo Tribunal de origem;

b) a oposição dos embargos de declaração terá, como regra, o efeito de 

interrupção do prazo para interposição de outros recursos, nos termos do 

art. 538 do Código de Processo Civil (art. 1.026 do CPC/2015), mesmo quando 

rejeitados ou reputados protelatórios (hipótese de imposição de multa), salvo 

quando forem intempestivos ou nos excepcionais casos em que não forem 

considerados cabíveis;

c) o pedido de reconsideração, diante da ausência de previsão legal, não tem 

o condão de suspender ou interromper qualquer prazo recursal; e d) quando 

se considerar que os embargos de declaração possuem o intuito de mera 

reconsideração, não ocorrerá a interrupção do prazo para a interposição de 

outros recursos, análise esta que deverá ser realizada a partir das circunstâncias 

concretas de cada caso.

No que diz respeito a embargos declaratórios não conhecidos em virtude 

de sua intempestividade, parece-nos que a jurisprudência desta Corte Superior 

se encontra pacifi cada no sentido de que o efeito interruptivo não deve mesmo 

incidir. Sobre o tema, já se posicionou este Órgão Especial, apenas para ilustrar, 

verbis:

Mandado de segurança contra ato judicial. Teratologia ou fl agrante ilegalidade. 

Inexistência. Indeferimento liminar.

1. A posição adotada no aresto em questão é consentânea com a 

jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que os embargos de declaração 

extemporâneos não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.

2. Ademais, consignou a Quinta Turma “quanto à alegação de que o Tribunal 

local operou em erro ao considerar os embargos de declaração intempestivos, 

não comporta conhecimento nesta Corte por estar acobertada pelo manto da 

imutabilidade, uma vez que não há notícia nos presentes autos de ter sido objeto 

de recurso na instância ordinária”.

3. O acórdão atacado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, 

mostrando-se inviável o processamento do presente mandamus, tendo em vista 

que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível 

quando a decisão for teratológica ou de fl agrante ilegalidade, o que não é o caso 

dos autos.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no MS 21.786/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, 

julgado em 1º.7.2015, DJe 6.8.2015)
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O que se debate, aqui, contudo, é o fato de que, em muitas ocasiões, a 

parte recorrente opõe embargos de declaração com pedido de aplicação de 

efeitos infringentes (já admitido pela jurisprudência e hoje consagrado no 

novo diploma processual), sem apontar nenhum dos pressupostos genéricos de 

admissibilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

Trata-se, qualquer que seja o nomen juris que se queira dar ao recurso 

oferecido nessas condições, de mero pedido de reconsideração. A Suprema 

Corte, sobre o tema, já se manifestou em inúmeras ocasiões, acerca da 

inadmissibilidade do referido recurso:

1. Recurso. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. 

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. 

Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios 

não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação 

fi gure conseqüência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade 

ou contradição do ato embargado. 2. Extradição. Embargos de Declaração. Prisão 

preventiva do extraditando. Pedido formulado após cumprimento do mandado. 

Excesso de prazo. Argüição prejudicada. Inteligência do art. 80, § 2º, da Lei n. 

6.815/1980 - Estatuto do Estrangeiro. Precedentes. Formalizado o pedido de 

extradição, fi ca prejudicada argüição de excesso de prazo da prisão preventiva 

do extraditando e cujos pressupostos não se confundem com os da preventiva 

regulada pelo Código de Processo Penal. (Ext 928 ED, Relator(a): Min. Cezar 

Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 7.5.2007, DJe-023 divulg 24.5.2007 public 

25.5.2007 DJ 25.5.2007 pp-00063 Ement vol-02277-01 pp-00001 LEXSTF v. 29, n. 

343, 2007, p. 333-340)

No mesmo sentido, este Superior Tribunal de Justiça:

Processual Civil. Pedido de reconsideração nos embargos de declaração 

no agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de previsão legal. 

Interposição em face de decisão colegiada. Incabível o recebimento como 

embargos de declaração. Pedido de reconsideração não conhecido.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de 

que não há previsão legal ou regimental de pedido de reconsideração na hipótese 

em que o decisório impugnado tenha sido proferido por órgão colegiado. Além 

disso, inviável seu recebimento como Embargos de Declaração, por se tratar de 

erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

2. Ademais, mesmo que fosse viável o recebimento do Pedido de 

Reconsideração como Embargos de Declaração, não poderiam ser acolhidos, pois 

a parte não indicou omissões, obscuridades ou contradições que decorram do 

julgamento dos primeiros Embargos de Declaração, mas tão somente reiterou 

suas alegações anteriores quanto à correta formação do Instrumento.
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3. Pedido de Reconsideração não conhecido.

(RCD nos EDcl no AgRg no Ag 1.343.937/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13.10.2015, DJe 26.10.2015)

É importante diferenciar duas situações: a) quando o recorrente interpõe 

embargos de declaração com efeitos infringentes sem apontar, na peça 

de interposição, vício que pretende ver sanado (omissão, contradição, erro, 

obscuridade); b) quando o recorrente interpõe embargos de declaração com 

efeitos infringentes, apontando, na peça de interposição, vício que pretende 

ver sanado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), mas, no 

julgamento dos embargos de declaração, entende-se que os vícios não se 

encontravam presentes. Somente no primeiro caso possuirá natureza de pedido 

de reconsideração e, portanto, não interromperá o prazo para outros recursos.

No cotidiano dos tribunais é comum a interposição dos embargos de 

declaração, com pedido de aplicação de efeitos modifi cativos, destituídos dos 

pressupostos de cabimento, qual seja, segundo dicção legal: “[...] com indicação 

do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”. O 

pressuposto, como é possível verifi car, é a indicação do defeito que pretende ver 

sanado, integrado ou aclarado. A análise acerca da existência, ou não, de vícios 

de embargabilidade já constitui o mérito do próprio recurso, como bem pondera 

José Carlos Barbosa Moreira:

Os embargos são apreciados no mérito assim quando o órgão judicial diz 

que não existe a apontada obscuridade, contradição ou omissão, como quando 

reconhece o defeito e o supre. Em qualquer dessas hipóteses, o tribunal admitiu 

(ainda que implicitamente) os embargos, provendo-os ou não (‘Comentários ao 

Código de Processo Civil’, Ed. Forense, 8ª ed., 1999, n. 304, p. 545).

No presente caso, o Tribunal de origem considerou que os embargos 

declaratórios interpostos contra a decisão proferida pela Magistrada de primeiro 

grau (e-STJ, fl s. 101/102 e e-STJ, fl s. 74-75, respectivamente) se apresentaram 

como mero pedido de reconsideração e, por isso, não interromperiam o prazo 

para a interposição de outros recursos, o que implicou a intempestividade do 

agravo de instrumento, na medida em que interposto após o prazo decendial 

previsto à época.

Da análise das razões apresentadas naqueles embargos, contudo, verifi ca-se que 

a Ferticruz Comércio Ltda. objetivou o saneamento de algumas omissões que 

considerou relevantes para o deslinde da controvérsia, tanto que o pedido foi de 
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“[...] aclaramento da decisão embargada nos pontos acima mencionados”, e não 

o de reconsideração ou de alteração da decisão proferida.

Nesse caso, merecem provimento os embargos de divergência.

Ante o exposto, dou provimento aos embargos de divergência no agravo 

em recurso especial, para que se fi rme o entendimento de que os embargos 

de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando 

intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com 

pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, 

de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou 

erro material); por conseguinte, deve o recurso especial ser provido, com a 

consequente determinação de retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Sul para que julgue o mérito do agravo de instrumento como 

entender de direito, afastada a tese de intempestividade do recurso.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.217.271-PR (2010/0191564-9)

Relator: Ministro Humberto Martins

Recorrente: Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Estado do Paraná

Advogado: Andrey Salmazo Poubel e outro(s)

Recorrido: União

Assistente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil

Advogados: Cláudio Stabile Ribeiro

Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior e outro(s)

Cláudio Pereira de Souza Neto

EMENTA

Processual Civil. Administrativo. Ministério Público. Inquérito. 

Requisição de informações sigilosas. Art. 8º da LC n. 75/1993. 

Procedimento disciplinar da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil. 

Art. 72, § 2º, da Lei n. 8.906/1994. Autorização judicial. Necessidade. 

Precedentes do STJ e do STF.
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1. Recurso especial no qual se alega como violado o art. 72, § 2º, 

da Lei n. 8.906/1994, uma vez que o Tribunal Regional Federal fi rmou 

ser obrigatória a entrega de informações contidas em procedimentos 

disciplinares da Ordem dos Advogados do Brasil ao Ministério 

Público, sem autorização judicial prévia, em razão do art. 8º da Lei 

Complementar n. 75/1993.

2. Da leitura atenta ao acórdão proferido na origem se infere que 

foi realizado o cotejo entre o art. 72, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 e o 

art. 8º, II e seus parágrafos, da Lei Complementar n. 75/1993. Assim, 

evidente o prequestionamento implícito do dispositivo legal tido por 

violado. Precedente: EREsp 161.419/RS, Rel. Ministro Francisco 

Peçanha Martins, Rel. p/ acórdão Ministro Ari Pargendler, Corte 

Especial, DJe 10.11.2008.

3. O § 2º do art. 72 da Lei n. 8.906/1994 estabeleceu que 

a obtenção de cópia dos processos ético-disciplinares é matéria 

submetida à reserva de jurisdição, de modo que somente mediante 

autorização judicial poderá ser dado acesso a terceiros.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já defi niu que 

o art. 8º da Lei Complementar n. 73/1995 não exime o Ministério 

Público de requerer a autorização judicial prévia para que haja o acesso 

a documentos protegidos por sigilo legalmente estatuído. Precedentes: 

AgRg no HC 234.857/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, 

julgado em 24.4.2014, DJe 8.5.2014; e HC 160.646/SP, Rel. Ministro 

Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1º.9.2011, DJe 19.9.2011.

5. O Supremo Tribunal Federal também já consignou que, para 

haver o acesso aos documentos protegidos legalmente sob sigilo, faz-se 

necessária a autorização judicial. Precedentes: RE 535.478 Min. Ellen 

Gracie, Segunda Turma, julgado em 28.10.2008; RE 318.136 AgR, 

Relator Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, julgado em 12.9.2006.

Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça 

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes 
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acompanhando o voto do Senhor Ministro Humberto Martins, a retifi cação 

de voto do Sr. Ministro Jorge Mussi e os votos dos Srs. Ministros Luis Felipe 

Salomão, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Felix Fischer, Laurita Vaz e João 

Otávio de Noronha, no mesmo sentido, e o voto do Sr. Ministro Mauro 

Campbell Marques não conhecendo do recurso especial, a Corte Especial, por 

maioria, conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento, nos termos do voto 

do Senhor Ministro Relator. Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, 

Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Benedito Gonçalves, Raul 

Araújo, Felix Fischer, Laurita Vaz e João Otávio de Noronha votaram com o 

Sr. Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Herman Benjamin e Mauro 

Campbell Marques que não conheciam do recurso.

Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Ausente, justifi cadamente, a Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura.

Brasília (DF), 18 de maio de 2016 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Presidente

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 6.9.2016

RELATÓRIO

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

pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado do Paraná, com fundamento 

no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão 

proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, ao julgar demanda 

relativa ao pedido de informações sigilosas do Ministério Público Federal à OAB/

PR, negou provimento ao recurso de apelação da recorrente. A ementa do 

julgado guarda os seguintes termos (fl . 133, e-STJ):

Apelação cível. Processo administrativo disciplinar. OAB. Sigilo. Requisição de 

informações pelo MPF.

1. O sigilo não pode prevalecer, seja em virtude da determinação expressa 

da Lei Orgânica do Ministério Público, seja em decorrência da inexistência de 

determinação de autorização judicial para tal hipótese. Quando a Constituição 

exigiu “cláusula de reserva de jurisdição”, o fez de forma expressa, conforme se 

verifi ca no art. 5º, incisos XI e XII, neste último caso não estando incluídos os 

processos administrativos inconclusos.
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2. A transferência dos dados se dá pela cooperação entre as instituições, 

para que cada uma possa exercer plenamente as suas atribuições. O sigilo das 

informações propriamente dito não é quebrado, tendo em vista a expressa 

disposição contida no § 1º do artigo 8º da LC n. 75/1993, estabelecendo que o 

membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável pelo uso 

indevido das informações e documentos que requisitar; a ação penal, na hipótese, 

poderá ser proposta também pelo ofendido, subsidiariamente, na forma da lei 

processual penal.

Sem embargos de declaração.

No presente recurso especial, a recorrente descreve que o presente recurso 

especial tem origem em ação ordinária ajuizada contra a União com o pedido de 

declaração de ilegalidade da requisição de informações efetivadas pelo Ofício 

n. 258/2008-PR/PR, oriunda do Ministério Público Federal. Alega violação do 

art. 72, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados e da 

Advocacia), pois os procedimentos disciplinares conduzidos pela OAB contra 

advogados seriam protegidos por sigilo até o seu deslinde fi nal. Sustenta que 

o art. 8º, § 1º, da Lei Complementar n. 75/1993 não possuiria prevalência 

hierárquica em relação à Lei n. 8.906/1994 nem possuiria aplicação para 

afastar o sigilo legal em questão. Invoca o RMS 25.375/PA, julgado pelo STJ, 

e o RE 215.301/CE para defender a analogia entre o sigilo em questão com 

o sigilo bancário, ao argumento de que o Parquet somente poderia acessar tais 

informações com a devida autorização judicial (fl s. 136-149, e-STJ).

Interposto recurso extraordinário (fl s. 170-184, e-STJ).

Contrarrazões da União, que alega não ter sido prequestionado o art. 72, 

§ 2º, da Lei n. 8.906/1994 e que a controvérsia seria de cunho constitucional. 

Aduz que, no RMS 25.375/PA, não teria havido exame de mérito e que o RE 

não se aplica ao caso concreto. Assevera que o sigilo ético não seria absoluto e 

que, em razão do princípio da proporcionalidade, os dados dos procedimentos 

poderiam ser acessados pelo Ministério Público Federal sem a necessidade de 

autorização judicial prévia (fl s. 222-236, e-STJ).

Admitido o recurso especial (fl s. 238-239, e-STJ).

Inadmitido o recurso extraordinário (fl s. 240-241, e-STJ).

Dei provimento ao recurso especial (fl s. 252-255, e-STJ).

Foi interposto agravo regimental (fls. 260-270, e-STJ), o qual foi 

impugnado pela parte adversa (fl s. 277-289, e-STJ).
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O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pediu o seu ingresso 

no feito na condição de assistente (fl s. 292-306, e-STJ). Na sua petição, defende 

que o art. 72, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 seria claro ao determinar que os 

procedimentos disciplinares tramitariam sob o regime do sigilo ético e que 

não existiria amparo legal ao pleito do Parquet federal. Ainda, que o Ministério 

Público Federal deveria requerer autorização judicial para que houvesse a 

quebra do sigilo determinado por lei, nos termos do art. 6º, XVIII, “a”, da Lei 

Complementar n. 75/1993. Argumenta que o raciocínio jurídico aplicável seria 

o mesmo referido aos sigilos bancário, telefônico e fi scal. Por fi m, sustenta que a 

Lei Orgânica do Ministério Público também prevê o sigilo aos procedimentos 

disciplinares para seus membros, no art. 247, e que, portanto, o presente pleito 

reverberaria uma diferença de tratamento entre os membros do Parquet e os 

advogados. Defende que as duas corporações igualmente possuem a prerrogativa 

do sigilo, sendo possível haver sua relativização com autorização do Poder 

Judiciário (fl s. 292-306, e-STJ).

A União se manifestou de acordo com o pleito de ingresso do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para ingressar no feito, em razão de 

localizar interesse jurídico (fl . 334, e-STJ).

Deferi o ingresso no feito (fl . 337, e-STJ).

Submetido ao colegiado da Segunda Turma do STJ, que votou pela 

afetação do recurso especial à Corte Especial em razão da sua relevância (fl . 344, 

e-STJ).

O Ministério Público Federal, na condição de custus legis, ofertou parecer 

no qual alega que o recurso especial não mereceria seguimento. Segue a ementa 

do opinativo (fl . 348, e-STJ):

Recurso Especiais. Ação ordinária ajuizada em face da União Federal 

objetivando a declaração de ilegalidade da requisição pelo MPF de cópias de 

processos administrativos disciplinares instaurados. Acórdão do Eg. TRF-4ª Região 

que negou provimento ao apelo interposto para manter a sentença que julgou 

improcedente a ação em comento. Recurso especial fundado no art. 105, III, a da 

Constituição Federal. Alegação de violação ao art. 72, § 2º da Lei n. 8.906/1994. 

Ausência de prequestionamento. Dispositivo que não foi objeto de manifestação 

da Eg. Corte local. Incidência das Súmulas STF n. 282 e n. 356. Incidência do 

art. 557, caput, do CPC. Parecer pelo não seguimento do recurso especial ora 

apreciado.

Proferi decisão monocrática na qual considerei prejudicado o agravo 

regimental outrora interposto. Transcrevo a ementa (fl . 353, e-STJ):
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Processual Civil. Administrativo. Processo disciplinar. Sigilo. Ministério Público. 

Requisição de informações. Tema afetado para a Corte Especial - art. 16, IV, do 

RISTJ. Monocrática. Sem efeito. Agravo regimental prejudicado.

É, no essencial, o relatório.

VOTO

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

ao recurso especial.

Inicialmente, friso que o art. 72, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 pode ser 

considerado como prequestionado, uma vez que foi sopesado pelo Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região em relação ao art. 8º, § 1º, da Lei Complementar 

n. 75/1993.

Assim, da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal 

se infere que ele considerou que a requisição de informações sobre os 

procedimentos disciplinares conduzidos pela Ordem dos Advogados do Brasil 

seria possível sem autorização judicial prévia, em razão de o art. 8º, § 1º, da Lei 

Complementar n. 75/1993 atribuir o dever de mantença do sigilo aos membros 

do Ministério Público.

Transcrevo o acórdão (fl s. 129-131, e-STJ):

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente 

a ação, em que a OAB/PR pretendia a declaração de ilegalidade da requisição, 

pelo MPF, de cópias de processos administrativos disciplinares/representações 

movidas contra advogados, em razão do seu caráter sigiloso.

Em apelação, defende a ilegalidade da exigência, tendo em vista o disposto 

no art. 72, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, bem como o direito ao sigilo até a fi nalização 

do processo disciplinar, em razão da presunção de inocência. Sustenta que a OAB 

e o MPF são órgão independentes e que possuem suas leis de regência, que não 

podem ser interpretadas sob o ponto de vista formal de sua edição (lei ordinária 

ou complementar). Alega que cabe ao Poder Judiciário autorizar a quebra de 

sigilo disciplinar.

(...)

E o relatório.

Peço dia.

(...)
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Quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 2008.04.00.002717-0, 

interposto contra a decisão que indeferiu a liminar na ação cautelar ajuizada pela 

OAB, assim me manifestei:

O Ministério Público Federal requisitou informações sobre todos os 

procedimentos disciplinares existentes em relação a dois advogados. 

Sequer a OAB informou que todos não estão conclusos, escudando-se, por 

outro lado, no direito à privacidade, ao sigilo das informações e à presunção 

de inocência para o não-fornecimento das informações requisitadas. Tenho 

que o alegado sigilo não pode prevalecer, seja em virtude da determinação 

expressa da Lei Orgânica do Ministério Público, seja em decorrência da 

inexistência de determinação de autorização judicial para tal hipótese. 

Quando a Constituição exigiu “cláusula de reserva de jurisdição” o fez de 

forma expressa, conforme se verifi ca no art. 5º, incisos XI e XII, neste último 

caso não estando incluídos os processos administrativos inconclusos.

(...)

A Lei Complementar n. 75/1993 possibilita ao Ministério Público da União, 

para o exercício de suas atribuições, requisitar informações, exames, perícias e 

documentos de autoridades da Administração Pública direta e indireta (artigo 8º, 

inciso II); informações e documentas a entidades privadas (inciso IV).

Prevê, ainda, no § 2º, do artigo 8º, que nenhuma autoridade poderá opor 

ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo 

da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do 

documento que lhe seja fornecido.

A transferência dos dados se dá pela cooperação entre as instituições, para que 

cada uma possa exercer plenamente as suas atribuições. O sigilo das informações 

propriamente dito não é quebrado, tenda em vista a expressa disposição contida 

no § 1º do artigo 8º da LC n. 75/1993, estabelecendo que o membro do Ministério 

Público será civil e criminalmente responsável pelo uso indevido das informações 

e documentos que requisitar; a ação penal, na hipótese, poderá ser proposta 

também pelo ofendido, subsidiariamente, na forma da lei processual penal.

Assim sendo, mantenho a sentença que julgou improcedente a ação (grifei).

Fica claro que o art. 72, § 8º, da Lei n. 8.906/1994 foi objeto de apreciação 

judicial, pois o voto bem indica, por meio das expressões “tenho que o alegado 

princípio não deve prevalecer” e “o sigilo das informações propriamente ditas”, 

que, obviamente, referem-se aos procedimentos disciplinares da Ordem dos 

Advogados do Brasil.

Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça permite que seja 

considerado implicitamente prequestionado o dispositivo da legislação federal 

apto a permitir a admissão do recurso especial.
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A propósito:

Processo Civil. Embargos de divergência. O prequestionamento exigido para o 

conhecimento do recurso especial pode ser implícito. Provimento dos embargos 

de divergência para que a Quinta Turma prossiga no julgamento do recurso 

especial, decidindo, preliminarmente, se houve na espécie o prequestionamento 

implícito das normas legais que teriam deixado de ser aplicadas pelo Tribunal a 

quo (EREsp 161.419/RS, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em 15.8.2007, DJe 10.11.2008.).

Superado o debate sobre a admissão do recurso especial, passo ao exame do 

seu mérito.

Alegação de Violação do art. 72, § 2º, da Lei n. 8.906/1994

Como já indicado no relatório, a ação ordinária foi proposta em razão da 

requisição pelo Ministério Público Federal de informações sigilosas inseridas em 

procedimentos disciplinares conduzidos pela Ordem dos dos Advogados do Brasil. 

O dispositivo legal alegado como violado possui a seguinte redação:

Art. 72. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação 

de qualquer autoridade ou pessoa interessada.

(...)

§ 2º O processo disciplinar tramita em sigilo, até o seu término, só tendo 

acesso às suas informações as partes, seus defensores e a autoridade judiciária 

competente.

O Parquet federal, bem como o acórdão de origem, considera que o 

referido dispositivo não seria violado, em razão do teor do art. 8º, II, § 2º, da Lei 

Complementar n. 75/1993, que possui a seguinte redação:

Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União 

poderá, nos procedimentos de sua competência:

(...)

II - requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da 

Administração Pública direta ou indireta;

(...)

§ 1º O membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável 

pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar; a ação penal, 

na hipótese, poderá ser proposta também pelo ofendido, subsidiariamente, na 

forma da lei processual penal.
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§ 2º Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer 

pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da 

informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido.

Em primeiro lugar, cabe indicar que inexiste hierarquia entre as referidas 

normas legais. Considero que o confl ito entre as citadas normas é apenas 

aparente, uma vez que é possível a convivência harmônica entre elas no mesmo 

sistema jurídico, desde que observadas as limitações de cada uma.

Esclareço que interpretar sistematicamente as normas em aparente confl ito 

não equivale a negar vigência a nenhuma delas, apenas se dá aplicação a cada 

uma conjugada com o disposto na outra. Confi ra-se o seguinte precedente sobre 

interpretação conjugada de dispositivos infraconstitucionais que, embora, não 

tratem de idêntico caso, aplicam a mesma técnica interpretativa:

Em interpretação sistemática do ordenamento jurídico, na busca de uma 

maior eficácia material do provimento jurisdicional, deve-se conjugar o art. 

185-A do CTN com o art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e artigos 655 e 655-A, do CPC, 

para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação fi nanceira, 

independentemente do esgotamento de diligências para encontrar outros bens 

penhoráveis.

(...)

4. Recurso especial provido (REsp 1.195.983/RS, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, julgado em 22.3.2011, DJe 31.3.2011.).

Tenho que a mesma prática que se aplica aos demais tipos de sigilo 

protegidos por lei deve ser aplicada ao sigilo ético, fi xado pela Lei n. 8.906/1994. 

Com efeito, nos expressos termos do § 2º do art. 72 da Lei n. 8.906/1994, 

“o processo disciplinar tramita em sigilo, até o seu término, só tendo acesso às 

suas informações as partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente”. 

Assim, diante dos termos claros com que foi redigida a norma, fi ca evidente 

que a obtenção de cópia dos processos ético-disciplinares é matéria submetida 

à reserva de jurisdição, de modo que, excetuado o acesso pelas partes e seus 

procuradores, somente mediante autorização judicial é que poderá ser dado 

acesso a terceiros, ainda que sejam eles órgãos de persecução dotados de poderes 

de requisição.

Com efeito, tendo a lei expressamente restringido o acesso de terceiros 

sem ordem judicial, a única forma de compatibilizar os dois dispositivos legais é 
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pela compreensão de que o poder de requisição pelo órgão ministerial encontra 

óbice naquelas hipóteses, como ocorre no caso em tela, em que o legislador 

expressamente reservou a quebra do sigilo à autoridade judicial.

Nessa linha de entendimento, friso que a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça já defi niu que o art. 8º da Lei Complementar n. 73/1995 não 

exime o Ministério Público de requerer a autorização judicial para que haja o 

seu acesso a documentos protegidos por sigilo legalmente estatuído.

Nesse sentido:

Agravo regimental no habeas corpus. Penal e Processo Penal. Diversas fraudes 

perpetradas, em tese, contra o DETRAN/RS. Alegação de ilicitude dos documentos 

fiscais sigilosos requisitados pelo Ministério Público diretamente ao Fisco. 

Flagrante ilegalidade. Quebra do sigilo fi scal que imprescinde de pronunciamento 

judicial. Precedentes desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.

1. Segundo entendimento desta Corte Superior, os poderes conferidos ao 

Ministério Público pelo art. 129 da Carta Magna e pelo art. 8º da Lei Complementar 

n. 75/1993, dentre outros dispositivos legais aplicáveis, não são capazes de afastar 

a exigibilidade de pronunciamento judicial acerca da quebra de sigilo bancário 

ou fi scal de pessoa física ou jurídica, mormente por se tratar de grave incursão 

estatal em direitos individuais protegidos pela Constituição da República no art. 

5º, incisos X e XII.

2. Decisão agravada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no HC 234.857/RS, Rel. 

Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24.4.2014, DJe 8.5.2014.).

No mesmo sentido:

Habeas corpus. Quebra de sigilo fi scal realizada diretamente pelo Ministério 

Público. Requisição de cópias de declarações de imposto de renda sem 

autorização judicial. Ilicitude da prova. Desentranhamento dos autos. Concessão 

da ordem.

1. Considerando o artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e o artigo 

8º, incisos II, IV e § 2º, da Lei Complementar n. 75/1993, há quem sustente ser 

possível ao Ministério Público requerer, diretamente, sem prévia autorização 

judicial, a quebra de sigilo bancário ou fi scal.

2. No entanto, numa interpretação consentânea com o Estado Democrático de 

Direito, esta concepção não se mostra a mais acertada, uma vez que o Ministério 

Público é parte no processo penal, e embora seja entidade vocacionada à defesa 

da ordem jurídica, representando a sociedade como um todo, não atua de forma 

totalmente imparcial, ou seja, não possui a necessária isenção para decidir sobre a 
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imprescindibilidade ou não da medida que excepciona os sigilos fi scal e bancário.

3. A mesma Lei Complementar n. 75/1993 - apontada por alguns como a fonte 

da legitimação para a requisição direta pelo Ministério Público de informações 

contidas na esfera de privacidade dos cidadãos - dispõe, na alínea “a” do inciso 

XVIII do artigo 6º, competir ao órgão ministerial representar pela quebra do sigilo 

de dados.

4. O sigilo fi scal se insere no direito à privacidade protegido constitucionalmente 

nos incisos X e XII do artigo 5º da Carta Federal, cuja quebra confi gura restrição a 

uma liberdade pública, razão pela qual, para que se mostre legítima, se exige 

a demonstração ao Poder Judiciário da existência de fundados e excepcionais 

motivos que justifi quem a sua adoção.

5. É evidente a ilicitude da requisição feita diretamente pelo órgão ministerial 

à Secretaria de Receita Federal, por meio da qual foram encaminhadas cópias das 

declarações de rendimentos d paciente e dos demais investigados no feito.

6. Conquanto sejam nulas as declarações de imposto de renda anexadas à 

medida cautelar de sequestro, não foi juntada ao presente mandamus a íntegra 

do mencionado procedimento, tampouco o inteiro teor da ação penal na qual a 

citada documentação teria sido utilizada, de modo que este Sodalício não pode 

verifi car quais “provas e atos judiciais” estariam por ela contaminados, exame que 

deverá ser realizado pelo Juízo Federal responsável pelo feito.

7. Ordem concedida para determinar o desentranhamento das provas 

decorrentes da quebra do sigilo fiscal realizada pelo Ministério Público sem 

autorização judicial, cabendo ao magistrado de origem verifi car quais outros 

elementos de convicção e decisões proferidas na ação penal em tela e na medida 

cautelar de sequestro estão contaminados pela ilicitude ora reconhecida (HC 

160.646/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1º.9.2011, DJe 

19.9.2011.).

Nesse ponto, cumpre notar que a tutela dos sigilos bancário e fi scal, sobre 

os quais não há discussão quanto à necessidade de autorização judicial para 

o aceso pelo órgão ministerial, é garantida pela legislação de regência, qual 

seja, a Lei Complementar n. 105/2001, em relação ao sigilo bancário, e o art. 

198 do CTN, com a redação que lhe deu a Lei Complementar 104/200, em 

relação ao sigilo fi scal. Da mesma forma, o sigilo dos procedimentos e a reserva 

de jurisdição para o compartilhamento de dados com terceiros em relação aos 

processos ético-disciplinares contra advogados decorre de expressa previsão na 

norma legal de regência, razão pela qual também quanto a este aspecto deve ser 

reconhecida a extensão da tutela da intimidade.

Aliás, forçoso reconhecer que somente mediante a declaração da 

inconstitucionalidade do art. 72, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 é que poderia 
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ser afastada a cláusula de reserva de jurisdição para o acesso de terceiros aos 

processos disciplinares em trâmite no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB.

Por outro lado, cumpre notar que não se está aqui de forma alguma 

inviabilizando a obtenção dos documentos e dados pelo Ministério Público, 

uma vez que, ante a presença e a estruturação do Parquet, decerto não importa 

em ônus excessivo ao órgão ministerial a necessidade de requerer tal acesso 

judicialmente. Ao contrário, tal exigência, além de assegurar a plena vigência de 

um sistema de freios e contrapesos, próprios do regime republicano, também 

afasta o risco de que as informações sigilosas juntadas aos autos sejam no futuro 

consideradas nulas, contaminando todo o procedimento investigatório e uma 

eventual ação judicial, uma vez que o acesso teria sido obtido diretamente 

pelo Ministério Público, sem a autorização judicial, com base no art. 8º da Lei 

Complementar n. 75/1993, em divergência com o que prescreve o STJ.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal considera que não é 

dispensável a autorização judicial prévia:

Direito Processual Penal. Recurso extraordinário. Mandado de segurança. Pedido 

de afastamento de sigilo bancário e fiscal de investigado. Procedimento judicial. 

Poderes investigatórios do Ministério Público. Improvimento da parte conhecida. [...] 

4. Remanesce a questão afeta à possibilidade de o Ministério Público promover 

procedimento administrativo de cunho investigatório e o possível malferimento 

da norma contida no art. 144, § 1º, I e IV, da Constituição Federal. 5. No caso 

concreto, tal debate se mostra irrelevante, eis que houve instauração de inquérito 

policial para apurar fatos relacionados às movimentações de signifi cativas somas 

pecuniárias em contas bancárias, sendo que o Ministério Público requereu, a título 

de tutela cautelar inominada, a concessão de provimento jurisdicional que afastasse 

o sigilo dos dados bancários e fi scais do recorrente. Tal requerimento foi feito junto 

ao juízo competente e, portanto, não se tratou de medida adotada pelo Ministério 

Público sem qualquer provimento jurisdicional. 6. Contudo, ainda que se tratasse 

da temática dos poderes investigatórios do Ministério Público, melhor sorte 

não assistiria ao recorrente. A denúncia pode ser fundamentada em peças de 

informação obtidas pelo órgão do MPF sem a necessidade do prévio inquérito 

policial, como já previa o Código de Processo Penal. Não há óbice a que o 

Ministério Público requisite esclarecimentos ou diligencie diretamente a obtenção 

da prova de modo a formar seu convencimento a respeito de determinado fato, 

aperfeiçoando a persecução penal, mormente em casos graves como o presente 

que envolvem altas somas em dinheiro movimentadas em contas bancárias. 7. A 

hipótese não envolve a efi cácia retroativa da Lei n. 10.174/2001 - eis que esta se 

restringiu à autorização da utilização de dados para fi ns fi scais -, e sim a apuração 

de ilícito penal mediante obtenção das informações bancárias. 8. Recurso 

parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. (RE 535.478, Relator(a): Min. 
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Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 28.10.2008, DJe-222 divulg 20.11.2008 

public 21.11.2008 Ement vol-02342-11 pp-02204 RTJ vol-00209-02 pp-00907 - 

grifamos)

1. Recurso. Extraordinário. Inadmissibilidade. Instituições Financeiras. Sigilo 

bancário. Quebra. Requisição. Ilegitimidade do Ministério Público. Necessidade de 

autorização judicial. Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão 

mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental 

tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência 

assente na Corte. 2. Recurso. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre 

a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. 

Aplicação do art. 557, § 2º, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva 

a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o 

Tribunal condenar a agravante a pagar multa ao agravado (RE 318.136 AgR, 

Relator Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, julgado em 12.9.2006, DJ 6.10.2006 

pp-00064, Ement, vol-02250-04 pp-00800.).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial.

É como penso. É como voto.

VOTO-VISTA

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

apresentado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do 

Paraná contra acórdão exarado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

assim ementado:

Apelação cível. Processo administrativo disciplinar. OAB. Sigilo. Requisição de 

informações pelo MPF.

1. O sigilo não pode prevalecer, seja em virtude da determinação expressa 

da Lei Orgânica do Ministério Público, seja em decorrência da inexistência de 

determinação de autorização judicial para tal hipótese. Quando a Constituição 

exigiu “cláusula de reserva de jurisdição”, o fez de forma expressa, conforme se 

verifi ca no art. 50, incisos XI e XII, neste último caso não estando incluídos os 

processos administrativos inconclusos.

2. A transferência dos dados se dá pela cooperação entre as instituições, 

para que cada uma possa exercer plenamente as suas atribuições. O sigilo das 

informações propriamente dito não é quebrado, tendo em vista a expressa 

disposição contida no § . do artigo 80 da LC n. 75/1993, estabelecendo que o 

membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável pelo uso 

indevido das informações e documentos que requisitar; a ação penal, na hipótese, 
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poderá ser proposta também pelo ofendido, subsidiariamente, na forma da lei 

processual penal.

A Seção da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná apresentou 

Recurso Especial contra a decisão acima sustentando violação ao art. 72, § 2º, da 

Lei n. 8.906/1994. Alega que o processo disciplinar contra advogados tramita 

em sigilo e que somente por autorização judicial é possível fornecer tais dados 

ao Ministério Público.

O Conselho Federal da OAB pediu o ingresso no feito na condição de 

assistente da recorrente, o que foi deferido pelo e. relator, Ministro Humberto 

Martins (fl . 337/e-STJ). Reiterando a tese da recorrente, asseverou ainda que 

o controle do sigilo deve ser feito por quem detém imparcialidade, ou seja, 

pela autoridade judicial. Aponta que o Estatuto da Advocacia salvaguarda os 

advogados de possíveis condutas temerárias vindas do Parquet.

A Segunda Turma, em questão de ordem suscitada pelo e. Relator, decidiu 

remeter o feito à Corte Especial para deliberar sobre a matéria.

O e. Relator, Ministro Humberto Martins, apresentou voto para dar 

provimento ao Recurso Especial. Em síntese, defendeu que, à luz de uma 

interpretação sistemática do art. 72, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 e do art. 8º, II, 

§ 2º, da Lei Complementar n. 75/1993, o Ministério Público somente pode 

ter acesso a processo disciplinar aberto contra advogado mediante autorização 

judicial.

Pedi vista dos autos.

Eu havia feito um estudo sobre as razões de mérito, mas, após as 

considerações do Min. Mauro Campbell sobre o conhecimento do recurso, 

tenho que não há falar de admissão do Recurso Especial.

Isso porque não há debate na origem acerca da aplicação do art. 72, § 2º, 

do Estatuto da Advocacia ao caso, tendo o Tribunal a quo somente vislumbrado 

a resolução da controvérsia sob o que fundamenta a Lei Complementar 

75/1993. A propósito, transcrevo a íntegra do voto condutor do acórdão da 

Corte Regional (fl s. 130-131/e-STJ):

Quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 2008.04.00.002717-0, 

interposto contra a decisão que indeferiu a liminar na ação cautelar ajuizada pela 

OAB, assim me manifestei:

“O Ministério Público Federal requisitou informações sobre todos os 

procedimentos disciplinares existentes em relação a dois advogados. Sequer a 
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OAB informou que todos não estão conclusos, escudando-se, por outro lado, no 

direito à privacidade, ao sigilo das informações e à presunção de inocência para 

o não-fornecimento das informações requisitadas. Tenho que o alegado sigilo 

não pode prevalecer, seja em virtude da determinação expressa da Lei Orgânica 

do Ministério Público, seja em decorrência da inexistência de determinação de 

autorização judicial para tal hipótese. Quando a Constituição exigiu “cláusula 

de reserva de jurisdição’” o fez de forma expressa, conforme se verifica no 

art. 5º incisos XI e XII, neste último caso não estando incluídos os processos 

administrativos inconclusos.

Não vejo razão para alterar este entendimento.

A Lei Complementar n. 75/1993 possibilita ao Ministério Público da União, 

para o exercício de suas atribuições, requisitar informações, exames, perídas e 

documentos de autoridades da Administração Pública direta e indireta (artigo 

80, inciso II); informações e documentas a entidades privadas (inciso IV). Prevê, 

ainda, no § 2º, do artigo 8º, que nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério 

Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência 

do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe 

seja fornecido.

A transferência dos dados se dá pela cooperação entre as instituições, para que 

cada uma possa exercer plenamente as suas atribuições. O sigilo das informações 

propriamente dito não é quebrado, tenda em vista a expressa disposição contida 

no § 1º do artigo 8º da LC n. 75/1993, estabelecendo que o membro do Ministério 

Público será civil e criminalmente responsável pelo uso indevido das informações 

e documentos que requisitar; a ação penal, na hipótese, poderá ser proposta 

também pelo ofendido, subsidiariamente, na forma da lei processual penal.

Assim sendo, mantenho a sentença que julgou improcedente a ação.

Por fim, quanto ao prequestionamento, não há necessidade do julgador 

mencionar os dispositivos legais e constitucionais em que fundamenta sua 

decisão, tampouco os citados pelas partes, pois o enfrentamento da matéria 

através do julgamento feito pelo Tribunal justifi ca o conhecimento de eventual 

recurso pelos Tribunais Superiores (STJ, EREsp n. 155.621-SP, Corte Especial, Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 13.9.1999).

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

Assim, concluo que incide, por analogia, a Súmula 282/STF (“é 

inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, 

a questão federal suscitada”) ao presente caso, já que ausente o requisito do 

prequestionamento.

Por todo o exposto, com a devida vênia, divirjo do e. Relator, Ministro 

Humberto Martins, para não conhecer do Recurso Especial.

É como voto.
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VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de recurso especial interposto 

pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Estado do Paraná, com 

fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal/1988, 

contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal - 4ª Região, assim 

ementado (e-STJ, fl . 133):

Apelação cível. Processo administrativo disciplinar. OAB. Sigilo. Requisição de 

informações pelo MPF.

1. O sigilo não pode prevalecer, seja em virtude da determinação expressa 

da Lei Orgânica do Ministério Público, seja em decorrência da inexistência de 

determinação de autorização judicial para tal hipótese. Quando a Constituição 

exigiu “cláusula de reserva de jurisdição”, o fez de forma expressa, conforme se 

verifi ca no art. 50, incisos XI e XII, neste último caso não estando incluídos os 

processos administrativos inconclusos.

2. A transferência dos dados se dá pela cooperação entre as instituições, 

para que cada uma possa exercer plenamente as suas atribuições. O sigilo das 

informações propriamente dito não é quebrado, tendo em vista a expressa 

disposição contida no § 1º do artigo 8º da LC n. 75/1993, estabelecendo que o 

membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável pelo uso 

indevido das informações e documentos que requisitar; a ação penal, na hipótese, 

poderá ser proposta também pelo ofendido, subsidiariamente, na forma da lei 

processual penal.

Alega a recorrente, nas razões do especial, violação do disposto no art. 72, § 

2º, da Lei n. 8.906/1994 (que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem 

dos Advogados do Brasil - OAB). Defende, em síntese, que somente por 

autorização judicial é possível fornecer ao Ministério Público dados constantes 

de processo disciplinar, sob sigilo, instaurado contra advogado no âmbito da 

referida entidade profi ssional.

O e. Relator, Ministro Humberto Martins, em seu voto, deu provimento 

ao Recurso Especial, acolhendo a tese apresentada pela Ordem dos Advogados 

do Brasil, no sentido de que o Ministério Público teria acesso apenas a processo 

disciplinar (instaurado contra advogado) mediante autorização judicial.

Em voto-vista, o e. Ministro Herman Benjamin, após considerações tecidas 

pelo Ministro Mauro Campbell sobre questões associadas à admissibilidade do 

recurso, aplicou a orientação fi xada pela Súmula 282/STF, para não conhecer da 

via especial, ao fundamento de que o dispositivo de lei apontado como violado 

não teria sido objeto do devido prequestionamento na instância de origem.
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Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.

Como é possível verifi car, a divergência instalada nos autos diz respeito à 

admissibilidade do recurso especial, mais precisamente em torno da existência, 

ou não, do prequestionamento da legislação federal invocada.

Rogando máxima vênia ao posicionamento divergente inaugurado pelo e. 

Ministro Herman Benjamin, entendo assistir razão ao Ministro Relator quando 

salienta, em seu voto, que:

[...] o art. 72, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 pode ser considerado como 

prequestionado, uma vez que foi sopesado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região em relação ao art. 8º, § 1º, da Lei Complementar n. 75/1993.

Assim, da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal se infere 

que ele considerou que a requisição de informações sobre os procedimentos 

disciplinares conduzidos pela Ordem dos Advogados do Brasil seria possível sem 

autorização judicial prévia, em razão de o art. 8º, § 1º, da Lei Complementar 

n. 75/1993 atribuir o dever de mantença do sigilo aos membros do Ministério 

Público.

De fato, a análise do inteiro teor do acórdão recorrido denota que o 

dispositivo de lei federal apontado como contrariado foi objeto de exame pela 

instância de origem. É o que se depreende da leitura dos seguintes trechos do 

voto condutor do acórdão ora recorrido (e-STJ, fl s. 130/131):

Quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 2008.04.00.002717-0, 

interposto contra a decisão que indeferiu a liminar na ação cautelar ajuizada pela 

OAB, assim me manifestei:

“O Ministério Público Federal requisitou informações sobre todos os 

procedimentos disciplinares existentes em relação a dois advogados. Sequer a 

OAB informou que todos não estão conclusos, escudando-se, por outro lado, 

no direito à privacidade, ao sigilo das informações e à presunção de inocência 

para o não-fornecimento das informações requisitadas. Tenho que o alegado 

sigilo não pode prevalecer, seja em virtude da determinação expressa da Lei 

Orgânica do Ministério Público, seja em decorrência da inexistência de determinação 

de autorização judicial para tal hipótese. Quando a Constituição exigiu “cláusula 

de reserva de jurisdição’” o fez de forma expressa, conforme se verifi ca no art. 5º, 

incisos XI e XII, neste último caso não estando incluídos os processos administrativos 

inconclusos.

Não vejo razão para alterar este entendimento.

A Lei Complementar n. 75/1993 possibilita ao Ministério Público da União, 

para o exercício de suas atribuições, requisitar informações, exames, perícias e 
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documentos de autoridades da Administração Pública direta e indireta (artigo 80, 

inciso II); informações e documentas a entidades privadas (inciso IV).

Prevê, ainda, no § 2º, do artigo 80, que nenhuma autoridade poderá opor 

ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo 

da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do 

documento que lhe seja fornecido.

A transferência dos dados se dá pela cooperação entre as instituições, para que 

cada uma possa exercer plenamente as suas atribuições. O sigilo das informações 

propriamente dito não é quebrado, tenda em vista a expressa disposição contida 

no § 1º do artigo 80 da LC n. 75/1993, estabelecendo que o membro do Ministério 

Público será civil e criminalmente responsável pelo uso indevido das informações 

e documentos que requisitar; a ação penal, na hipótese, poderá ser proposta 

também pelo ofendido, subsidiariamente, na forma da lei processual penal.

Assim sendo, mantenho a sentença que julgou improcedente a ação.

Por fim, quanto ao prequestionamento, não há necessidade do julgador 

mencionar os dispositivos legais e constitucionais em que fundamenta sua 

decisão, tampouco os citados pelas partes, pois o enfrentamento da matéria 

através do julgamento feito pelo Tribunal justifi ca o conhecimento de eventual 

recurso pelos Tribunais Superiores (STJ, EREsp n. 155.621-SP, Corte Especial, Rei. 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 13.9.1999).

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação. (grifos acrescidos)

Ao que me parece, no momento em que a Corte de origem afi rmou que o 

“[...] alegado sigilo não poderia prevalecer [...]”, estava a se referir ao conteúdo 

normativo do art. 72, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, o que se torna ainda mais 

claro se lermos o relatório do acórdão, no qual há referências expressas ao citado 

dispositivo legal.

Cuido que o Tribunal a quo concluiu que o sigilo estabelecido pelo art. 

72, § 2º, do Estatuto da Advocacia não poderia ser invocado ou mesmo prevalecer 

diante das prerrogativas asseguradas aos órgãos do Ministério Público pela Lei 

Complementar n. 75/1993. Portanto, ainda que não tenha se referido numérica 

ou expressamente ao dispositivo estatutário, o acórdão lhe fez valoração jurídica, 

sendo certo que o sigilo de informações contidas em processos disciplinares presididos 

pela Ordem dos Advogados constituiu matéria intrínseca ao julgamento proferido pela 

Corte de origem.

Constituindo-se esse o quadro, entendo que o teor do art. 72, § 2º, da Lei 

n. 8.906/1994 foi submetido a juízo de valor decisório pela instância regional, o 

que perfaz: (i) o requisito do prequestionamento; e, ante a presença dos demais 

pressupostos de admissibilidade, (ii) o conhecimento do recurso especial em tela.
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É válido pontuar, por fi m, que, ainda que o prequestionamento, no caso 

dos autos, não fosse considerado explícito, seria a hipótese de aplicarmos o 

entendimento consolidado por nosso Tribunal, em diversos arestos, os quais 

admitem o prequestionamento implícito:

[...]

II. Ante a natureza extraordinária do Recurso Especial, a sua admissibilidade 

demanda o prequestionamento da matéria controvertida. Nesse sentido: STJ, 

AgRg no REsp 1.426.626/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 

17.11.2014; AgRg no AREsp 543.399/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe de 17.11.2014. Todavia, tem esta Corte admitido o prequestionamento 

implícito, nas hipóteses em que “os pontos debatidos no Recurso Especial foram 

decididos no acórdão recorrido, sem explícita indicação dos artigos de lei que 

fundamentam a decisão” (STJ, AgRg no REsp 1.398.869/PB, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.10.2013).

[...]

(AgRg no AREsp 724.653/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda 

Turma, julgado em 18.2.2016, DJe 29.2.2016) - grifos acrescidos

[...]

3. Não obstante inexista referência expressa, no acórdão recorrido, aos arts. 460 

e 467 do CPC, que ampararam o recurso especial da União, a matéria é intrínseca 

ao que foi debatido no aresto vergastado. Tem-se, pois, o prequestionamento 

implícito do tema em debate, uma vez que o Tribunal de origem emitiu juízo de valor 

sobre a aplicação da norma federal à matéria controvertida.

[...]

(AgRg no REsp 1.503.023/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 5.11.2015, DJe 13.11.2015)

[...]

I - Consoante jurisprudência do STJ, não se faz necessário que os dispositivos legais 

tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo sufi ciente 

que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o 

chamado prequestionamento implícito.

[...]

(AgRg no REsp 1.099.710/RS, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado 

em 17.9.2015, DJe 13.10.2015) - grifos acrescidos

Com base nessas considerações, com a máxima vênia do posicionamento 

divergente do e. Ministro Herman Benjamin, acompanho o voto do e. Ministro 

Relator, no sentido de conhecer do recurso especial.
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No mérito, assim como o e. Ministro Relator, dou provimento ao recurso 

especial, para reconhecer, com base em precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que as prerrogativas asseguradas pelo 

art. 8º da Lei Complementar n. 75/1993 não eximem o Ministério Público de 

requerer autorização judicial prévia para o acesso a documentos protegidos por 

sigilo legalmente estabelecido.

No caso dos autos, a ação originária foi proposta em virtude de requisição 

formulada pelo Ministério Público Federal para acessar informações sigilosas 

inseridas em procedimentos disciplinares presididos pela Ordem dos Advogados 

do Brasil.

A referida entidade profi ssional, por sua vez, alegou a impossibilidade 

de tal acesso, tendo em vista as disposições contidas no art. 72, § 2º, da Lei n. 

8.906/1994, as quais possuem a seguinte redação:

Art. 72. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação 

de qualquer autoridade ou pessoa interessada.

[...]

§ 2º O processo disciplinar tramita em sigilo, até o seu término, só tendo 

acesso às suas informações as partes, seus defensores e a autoridade judiciária 

competente.

Em contra-argumentação, o Ministério Público Federal requisitante 

ponderou que as disposições legais acima mencionadas não seriam violadas, 

considerando o disposto no art. 8º, II, § 2º, da Lei Complementar n. 75/1993, 

assim redigido:

Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União 

poderá, nos procedimentos de sua competência:

[...]

II - requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da 

Administração Pública direta ou indireta;

[...]

§ 1º O membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável 

pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar; a ação penal, 

na hipótese, poderá ser proposta também pelo ofendido, subsidiariamente, na 

forma da lei processual penal.

§ 2º Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer 

pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da 

informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido.
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Sobre a controvérsia, pareceram-me acertados os motivos que levaram 

o e. Ministro Relator a prover o recurso especial interposto pela Ordem dos 

Advogados do Brasil, na medida em que os mesmos critérios que devem ser 

aplicados “[...] aos demais tipos de sigilo protegidos por lei devem ser aplicados 

ao sigilo ético, fi xado pela Lei n. 8.906/1994. Com efeito, nos expressos termos 

do § 2º do art. 72 da Lei n. 8.906/1994, “o processo disciplinar tramita em 

sigilo, até o seu término, só tendo acesso às suas informações as partes, seus defensores 

e a autoridade judiciária competente”. Assim, diante dos termos claros com que 

foi redigida a norma, fi ca evidente que a obtenção de cópia dos processos 

ético-disciplinares é matéria submetida à reserva de jurisdição, de modo 

que, excetuado o acesso pelas partes e seus procuradores, somente mediante 

autorização judicial é que poderá ser dado acesso a terceiros, ainda que sejam 

eles órgãos de persecução dotados de poderes de requisição”.

Nessa esteira, a quebra dos sigilos legalmente assegurados, diante de 

sua excepcionalidade, só poderia ser levada a cabo após prévio controle a ser 

exercido por órgão do Poder Judiciário.

Entendo, ainda, que não temos como estabelecer ressalvas ao exercício 

de um direito fundamental (sigilo de dados), excluindo a necessária apreciação 

prévia do Poder Judiciário, a qual traria àquela excepcionalidade (quebra dos 

sigilos legalmente assegurados) a carga de legitimidade jurídica necessária.

Nesse sentido, estou convencido de que haveremos de garantir a 

preservação do sigilo, sem excluirmos o exercício das prerrogativas ministeriais, 

impondo a essa situação de aparente confl ito de normas solução que se espelhe 

na intencionalidade do constituinte ao proteger a intimidade e o sigilo de dados.

Portanto, entendo que a melhor interpretação a ser conferida às 

prerrogativas asseguradas ao Ministério Público pela legislação de regência não 

afasta a exigibilidade do pronunciamento judicial a respeito da quebra de sigilo, 

nomeadamente por se tratar “[...] de incursão estatal em direitos individuais 

protegidos pela Constituição da República, em seu artigo 5º, incisos X e XII” 

(cf. AgRg no HC 234.857/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 

8.5.2014).

Por fi m, não é demais lembrar que “[...] não se está aqui, de forma alguma, 

inviabilizando a obtenção de documentos e dados pelo Ministério Público, 

uma vez que, ante a presença e a estruturação do Parquet, decerto não importa 

em ônus excessivo ao órgão ministerial a necessidade de requerer tal acesso 

judicialmente. Ao contrário, tal exigência, além de assegurar a plena vigência de 
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um sistema de freios e contrapesos, próprios do regime republicano, também 

afasta o risco de que as informações sigilosas juntadas aos autos sejam no futuro 

consideradas nulas, contaminando todo o procedimento investigatório e uma 

eventual ação judicial, uma vez que o acesso teria sido obtido diretamente 

pelo Ministério Público, sem a autorização judicial, com base no art. 8º da Lei 

Complementar n. 75/1993, em divergência com o que prescreve o STJ”.

Ante o exposto, com a máxima vênia do posicionamento divergente do 

e. Ministro Herman Benjamin, acompanho o voto do e. Ministro Relator, no 

sentido de conhecer do recurso especial.

No mérito, assim como o e. Ministro Relator, dou provimento ao recurso 

especial, para reconhecer, com base em precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que as prerrogativas asseguradas pelo 

artigo 8º da Lei Complementar n. 75/1993 não eximem o Ministério Público, 

no caso dos autos, de requerer autorização judicial prévia para o acesso a 

documentos protegidos por sigilo legalmente estabelecido.

É como voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Senhor Presidente, se 

recordarmos da assentada em que começou esse julgamento, após o voto 

divergente de Sua Excelência, o Ministro Herman Benjamin, que já entrava no 

mérito para divergir, eu fi z chegar à Corte a informação de que o dispositivo 

legal que se busca interpretar aqui não foi prequestionado. Sua Excelência, o 

eminente Ministro Og Fernandes, optou por suplantar isso, não como a falta 

de prequestionamento, mas entender que o prequestionamento era implícito no 

caso presente.

Permaneço com a minha posição de não conhecimento do recurso, pedindo 

vênias ao Ministro Relator, Humberto Martins, ao Ministro Og Fernandes, que 

proferiu seu voto agora, e ao Ministro Jorge Mussi, que realinhou sua posição.

Não conheço do recurso especial.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Raul Araújo: Senhor Presidente, o Ministério Público e 

a Advocacia vivem em permanente tensão. A Constituição Federal os alinha 
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como funções essenciais à Justiça, devem ter paridade de armas, igualdade. O 

que temos aqui é o exemplo típico dessas tensões: de um lado o Ministério 

Público, na defesa de suas prerrogativas; de outro lado, a Advocacia, pela OAB, 

também na defesa das prerrogativas da Advocacia, que reclamam garantia de 

independência e altivez. Penso que, no embate institucional entre essas funções 

essenciais da Justiça, a intervenção do Judiciário é fundamental.

Conheço do recurso especial e acompanho o eminente Relator, com a 

devida vênia da divergência.





Primeira Seção





AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 19.025-

DF (2012/0168448-5)

Relator: Ministro Sérgio Kukina

Agravante: Alianete Oliveira Almeida Mata

Agravante: Américo Teixeira de Araújo

Agravante: Arnaldo José da Silva

Agravante: Maria das Dores Batista

Agravante: Maria Irany Camelo

Agravante: Nadir da Costa Tavares

Agravante: Regina Nogueira de Almeida Gentil

Agravante: Solange da Silva Calixto

Advogada: Ana Paula Silva Miranda e outro(s) - DF010952

Agravado: Advogado Geral da União

Agravado: União

Procurador: Advocacia-Geral da União - AGU - AL000000U

EMENTA

Administrativo. Agravo regimental no mandado de segurança. 

Integração ao quadro de pessoal da Advocacia Geral da União. Lei 

n. 10.480/2002. Insufi ciência da prova documental preconstituída. 

Incerteza quanto ao direito vindicado. Impossibilidade de dilação 

probatória. Denegação da ordem por decisão monocrática. 

Possibilidade regimental.

1. O disposto no art. 34, XIX, do RISTJ, expressão do princípio 

constitucional da razoável duração do processo, confere poderes 

ao Relator para “decidir o mandado de segurança, quando for 

manifestamente inadmissível, intempestivo, infundado, prejudicado ou 

improcedente, ou quando se conformar com súmula ou jurisprudência 

consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal 

Federal ou as confrontar”, como foi o caso dos autos, em que a 

insufi ciência das provas lançou fundadas dúvidas sobre o direito que 

os impetrantes afi rmam possuir, qual seja, o de serem incorporados ao 

quadro de pessoal da AGU.
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2. Descabe, neste caso, falar em inobservância do princípio 

da colegialidade ou da obstrução do acesso à via recursal, já que a 

legislação processual prevê meios idôneos para provocar o reexame da 

decisão, como o que agora utilizam os agravantes.

3. A opção pela via do mandado de segurança oferece aos 

impetrantes o bônus da maior celeridade processual, da prioridade na 

tramitação em relação às ações ordinárias e o foro constitucionalmente 

privilegiado para apreciar originariamente ação ou omissão atribuída 

a Ministro de Estado. Todavia, essa opção cobra o preço da prévia, 

cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante 

prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, 

evidenciando a liquidez e certeza do direito afi rmado. Assim, se a 

documentação trazida deixa razoável dúvida acerca da veracidade do 

quanto relatado na exordial, no caso, o efetivo exercício na AGU no 

dia 3 de julho de 2002, data de publicação da Lei n. 10.480/2002, tal 

controvérsia não poderá ser sanada senão mediante dilação probatória, 

sabidamente incompatível com a estreita via mandamental.

4. A apreciação do mandado de segurança deve levar em conta 

as singularidades do caso concreto, pelo que a aparente similaridade 

de situações fáticas não impõe, só por si, a concessão da ordem, 

porquanto não se dispensa o exame, caso a caso, da sufi ciência das 

provas apresentadas junto a cada petição inicial.

5. Agravo Regimental a que se nega provimento, para manter a 

denegação da segurança.

ACÓRDÃO

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

Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento 

ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sra. 

Ministra Regina Helena Costa e os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Francisco 

Falcão, Napoleão Nunes Maia Filho, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, 

Benedito Gonçalves e Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 14 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 21.9.2016
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Alianete Oliveira Almeida Mata, Américo 

Teixeira de Araújo, Arnaldo José da Silva, Maria das Dores Batista, Maria 

Irany Camelo, Nadir da Costa Tavares, Regina Nogueira de Almeida Gentil e 

Solange da Silva Calixto, inconformados com a decisão proferida às fl s. 501 a 

504, dela agravam, no intento de reverter a denegação da ordem, que se deu por 

insufi ciência das provas apresentadas para abrigar a pretensão dos impetrantes 

de serem integrados ao quadro de pessoal da Advocacia Geral da União, com 

fundamento na Lei n. 10.480/2002.

Argumentam que “deixaram devidamente demonstrado, no writ, a liquidez 

e a certeza de seus direitos” (fl s. 512 e 513) e que a decisão monocrática teria 

ferido o princípio da colegialidade, impedindo a instauração da competência 

recursal do STF.

Ponderam, ainda, que o art. 2º, II, b, da Lei Orgânica da AGU (Lei 

Complementar n. 73/1993) insere na estrutura do órgão as Consultorias 

Jurídicas dos Ministérios e, por se encontrarem os impetrantes lotados nas 

Consultorias Jurídicas dos Ministérios da Agricultura e da Educação, “deveriam 

ter passado, automaticamente, a integrar o Quadro de Pessoal da Advocacia-

Geral da União, já que as consultorias jurídicas dos ministérios são órgãos de 

execução da AGU” (fl s. 514 e 515).

Quanto aos servidores arrolados na Portaria n. 628/2002, argumentam que 

eram apenas aqueles que “estavam trabalhando no prédio físico da AGU” e que 

“os servidores que estavam lotados nas Consultorias Jurídicas dos Ministérios, 

apesar de fazerem parte da composição da Advocacia Geral da União, conforme 

disposto na Lei Complementar n. 73/1993, não foram benefi ciados com as 

regras da Lei n. 10.480/2002” (fl . 515), norma que, segundo entendem, “não 

estabeleceu qualquer restrição no sentido de que só seriam benefi ciados os 

servidores cedidos ou que estivessem prestando serviços no prédio físico da 

AGU” (fl . 515).

Sinalizam, por fi m, que fundaram sua pretensão em precedentes desta 

Corte que, em situações análogas, deferiram a segurança (MS 18.645/DF, 

Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 7.5.2013 e MS 17.656/DF, 

Relator Ministro Humberto Martins, DJe de 5.3.2012), razões pelas quais 

requerem o provimento do presente agravo para, reformando a decisão 

monocrática, conceder a segurança.
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Sem contrarrazões da União.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina (Relator): À saída, a questão preliminar 

suscitada pelos agravantes, qual seja, a de que a denegação da ordem por decisão 

monocrática fere o princípio da colegialidade e impede o acesso à instância 

recursal, não merece prosperar.

Com efeito, o disposto no art. 34, XIX, do RISTJ, expressão do princípio 

constitucional da razoável duração do processo, confere poderes ao Relator para 

“decidir o mandado de segurança, quando for manifestamente inadmissível, 

intempestivo, infundado, prejudicado ou improcedente, ou quando se conformar 

com súmula ou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou 

do Supremo Tribunal Federal ou as confrontar”, como foi o caso dos autos, 

em que a insufi ciência das provas lançou fundadas dúvidas sobre o direito que 

os impetrantes disseram ter, de serem incorporados ao quadro de pessoal da 

AGU. Em hipóteses deste jaez, o direito, acaso existente, não se mostra certo, 

impondo-se a denegação da ordem, com fundamento no art. 6º, § 5º, da Lei n. 

12.016/2009.

Por igual, descabe, neste caso, falar em inobservância do princípio da 

colegialidade ou da obstrução do acesso à via recursal, já que a legislação 

processual prevê meios idôneos para provocar o reexame da decisão (Agravo 

Regimental no CPC/1973 e Agravo Interno no CPC 2015), como o que agora 

utilizam os agravantes.

No mérito, as razões aduzidas pelos agravantes não abalam o fundamento 

da decisão agravada, isto porque, tal como nela se afi rmou:

Com efeito, a norma que permite o enquadramento buscado pela impetrante 

é a Lei n. 10.480/2002, cujo artigo 1º fi xa as condições necessárias para autorizar a 

transposição. Confi ra-se:

Art. 1º Passam a integrar o Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral 

da União - AGU, os cargos de provimento efetivo, de nível superior, 

intermediário ou auxiliar, ocupados por servidores do Plano de Classifi cação 

de Cargos - PCC, instituído pela Lei n. 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou 

planos correlatos das autarquias e fundações públicas, não integrantes 

de carreiras estruturadas, que estejam em exercício na AGU na data de 

publicação desta lei.
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Tem-se, portanto, que a incidência da norma requer a satisfação integral, 

cumulativa e simultânea, das seguintes condições: (a) titularidade de cargo 

efetivo; (b) inserção no Plano de Classifi cação de cargos ou equivalente; (c) não 

inserção em carreira estruturada; e, (d) exercício na AGU na data de publicação da 

Lei n. 10.480, ou seja, em 3 de julho de 2002.

Ora, as provas apresentadas para comprovar o alegado direito são, 

basicamente duas, quais sejam, (i) a cópia de processo administrativo ainda não 

encerrado, no qual discutem, pela via administrativa, a mesma questão (fl s. 41 

a 304) e, (ii) a Portaria AGU n. 628, de 21 de agosto de 2002 (fl s. 305 e 317), 

instrumento pelo qual a Autoridade ora impetrada tornou pública “a relação 

nominal dos servidores que se encontravam em exercício na Advocacia-Geral 

da União em 3 de julho de 2002 e passaram a integrar o Quadro de Pessoal da 

Instituição, conforme o art. 1º da Lei n. 10.480, de 2 de julho de 2002” (fl . 305), 

na qual não foram encontrados os ora impetrantes.

Daí o que se consignou no aresto ora agravado, verbis:

Sublinhe-se, nesse passo, que o Parquet Federal opinou pela denegação 

da ordem pois, na análise que efetuou, pareceu-lhe não satisfeito o último dos 

requisitos – exercício na AGU na data de publicação da lei.

Com efeito, a concessão da ordem em mandado de segurança requer, a teor 

do que dispõe o art. 1º da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, a demonstração 

plena, por meio de provas robustas, da violação de um direito líquido e certo do 

impetrante, por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada.

No caso, tal como apontou o Parquet Federal em seu parecer, os impetrantes 

não se desincumbiram do ônus que lhes cabia, qual seja, o de trazer aos autos 

provas robustas de suas alegações, especialmente no que tange a integral 

satisfação dos requisitos leais autorizadores da pretendida transposição, até 

porque não relacionados na Portaria AGU n. 628/2002.

Ora, a opção pela via do mandado de segurança oferece aos impetrantes o 

bônus da maior celeridade processual, da prioridade na tramitação em relação 

às ações ordinárias e o foro constitucionalmente privilegiado para apreciar 

originalmente ação ou omissão atribuída a Ministro de Estado. Todavia, essa 

opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos 

alegados, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo 

com a inicial, evidenciando a liquidez e certeza do direito afi rmado. Assim, se 

a documentação trazida deixa razoável dúvida acerca da veracidade do quanto 

relatado na exordial, no caso, o efetivo exercício na AGU no dia 3 de julho de 
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2002, data de publicação da Lei n. 10.480/2002, tal controvérsia não poderá 

ser sanada senão mediante dilação probatória, sabidamente incompatível com a 

estreita via mandamental.

Nesse sentido:

Administrativo. Processual Civil. Concurso público. Saúde. Aprovação fora das 

vagas. Alegação de preterição. Ausência de demonstração. Falta de prova pré-

constituída do direito individual postulado. Ausência de direito líquido e certo. 

Precedente.

[...]

4. É sabido que a juntada da adequada documentação probatória para 

embasar o pleito mandamental é imperativa ao processamento da demanda 

e, assim, não havendo sido cumprido este requisito, inexiste falar em direito e 

certo: “(...) Não se trata de exigir da impetrante prova de fato negativo (prova 

diabólica), mas deve-se ponderar que, na via eleita, em que não há fase de 

dilação probatória, é ônus da impetrante comprovar as alegações que justifi cam 

a sua pretensão mandamental (...)” (AgRg no MS 21.243/DF, Rel. Ministra Assusete 

Magalhães, Primeira Seção, DJe 10.3.2015).

Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 38.804/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

20.10.2015)

Constitucional e Administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. 

Servidor público estadual. Policial militar. Conselho de Disciplina. Exclusão da 

Polícia Militar de Pernambuco, a bem da disciplina. Independência entre as 

instâncias penal e administrativa. Segurança denegada.

[...]

3. Cabe ao impetrante o ônus da demonstração do direito líquido e certo 

a amparar sua pretensão, por prova pré-constituída, não se admitindo sequer 

dilação probatória. Precedentes.

[...]

5. Recurso a que se nega provimento.

(RMS 37.180/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 

8.9.2015, DJe 18.9.2015)

No caso, em que pesem as alegações dos agravantes, certo é que a 

documentação apresentada deixou razoável dúvida quanto à veracidade das 

alegações veiculadas pela exordial, no caso, de ter havido o efetivo exercício na 
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AGU no dia 3 de julho de 2002, data de publicação da Lei n. 10.480, exercício 

esse que é contestado pela União (fl s. 452 e seguintes) e não pode ser presumido.

Ora, essa controvérsia não pode ser sanada senão mediante dilação 

probatória, incompatível com a via eleita. Essa é a razão pela qual se apontou na 

decisão agravada:

Caberá aos impetrantes, se assim o desejarem, discutir, por ação ordinária 

própria, o direito que dizem ter, conforme lhes autoriza o art. 19 da Lei n. 

12.016/2009. (fl . 503).

Por fim, a alegação de que, em situações análogas, a segurança foi 

concedida nos autos de outros mandados de seguranças (MS 18.645/DF, 

Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 7.5.2013 e MS 17.656/DF, 

Relator Ministro Humberto Martins, DJe de 5.3.2012) não melhora a situação 

dos agravantes. Primeiro porque, se há, de um lado, casos de concessão, como os 

precedentes citados, há igualmente hipóteses em que a segurança foi denegada 

(MS 18.457/DF, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 6.4.2016). Depois, 

e o mais importante, a apreciação do mandado de segurança leva em conta 

as singularidades do caso concreto, desde a tempestividade da impetração e 

o recolhimento das custas até a liquidez e certeza do direito, à luz do acervo 

probatório previamente constituído. Por outras palavras, a aparente similaridade 

de situações fáticas não impõe, só por si, a concessão da segurança, porque não 

dispensa o exame, caso a caso, das sufi ciência das provas apresentadas junto com 

cada petição inicial.

Por oportuno:

Processual Civil. Mandado de segurança preventivo. Servidor público federal. 

Assistente jurídico aposentado. Transposição e apostilamento para a carreira da 

Advocacia-Geral da União. Lei n. 9.028/1995. Não comprovação da existência de 

justo receio de ameaça a direito líquido e certo. Mero receio subjetivo de que a 

autoridade coatora venha também a indeferir seu requerimento administrativo 

adotando os mesmos fundamentos perfi lhados em feitos análogos. Precedente 

da 1ª Seção do STJ em situação análoga. Segurança denegada.

1. Pretende o impetrante, através do presente Mandado de Segurança 

Preventivo, a concessão da segurança para que seja determinada a sua 

transposição para o cargo de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, 

com o consequente apostilamento no Cargo de Advogado da União no respectivo 

título de inatividade, a teor do que preceitua o art. 19 da Lei n. 9.028/1995.
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2. Consoante reza o art. 1º da Lei n. 12.016/2009 “conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus 

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por 

parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça”.

[...]

7. “[...] a simples alegação de que requerimentos semelhantes foram indeferidos 

não satisfaz a exigência prevista no art. 1º da Lei n. 12.016/2009. Isto porque 

qualquer pretensão de transposição de carreiras no serviço público precisa 

considerar condições peculiares para se determinar, caso a caso, a incidência, 

ou não, da norma autorizadora sobre o suporte fático. Em outras palavras, o 

indeferimento de um dado requerimento administrativo de transposição não tem 

efeito erga ommes: nada impede que se conceda, a quem o possua, o direito que 

foi negado a outro, que não atendeu as exigências legais. E, mais uma vez: não se 

pode presumir que a autoridade não cumprirá a lei” (MS 20.394, rel. Min. Sérgio 

Kukina, DJe 16.8.2013).

[...]

9. Segurança denegada.

(MS 20.393/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 23.9.2015, DJe 30.9.2015)

Por tudo isso, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo 

regimental, mantendo a denegação da segurança veiculada pela decisão agravada.

É como voto.

MANDADO DE SEGURANÇA N. 20.553-BA (2013/0358660-7)

Relator: Ministro Gurgel de Faria

Impetrante: Antônio Carlos Ruvenal Farias e outros

Advogados: José Carlos Ribeiro dos Santos e outro(s) - BA019557

Paulo Roberto Castro Santana e outro(s) - BA019816

Impetrado: Ministro de Estado da Justiça

Interes.: União
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EMENTA

Administrativo. Policial Rodoviário Federal. Processo disciplinar. 

Pena de demissão. Primeira portaria de instauração. Requisitos de 

validade. Ocorrência. Efeito. Abertura do PAD. Manifestação de 

impedimento/suspeição da tríade processante. Abstenção de praticar 

qualquer ato nos autos. Segunda portaria. Não interrupção do lustro 

temporal. Prescrição. Ocorrência.

1. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar 

estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente 

para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar, a qual se 

interrompe com a publicação do primeiro ato instauratório válido, 

seja a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, 

sendo certo que tal interrupção não é defi nitiva, visto que, após o 

prazo de 140 dias, o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro.

2. O primeiro ato instauratório válido se deu com a publicação da 

Portaria n. 71, de 16.5.2008, uma vez que atendeu a todos os requisitos 

legais de validade, uma vez que cumpriu seu objetivo de identifi car, 

com precisão, o sujeito (autoridade responsável pela abertura do 

PAD), os integrantes da comissão,  o procedimento adotado, o prazo 

concedido pela autoridade, ressaltando que os fatos que desencadearam 

os trabalhos da comissão foram aqueles já noticiados no bojo do 

Processo Administrativo n. 08.655.005.421/2006-38.

3. O ato inaugural de instauração do PAD – Portaria n. 71, de 

16.5.2008 – não só foi editado conforme a lei como também produziu 

o efeito desejado, qual seja, a instauração do procedimento apuratório 

disciplinar e, em razão disso, a interrupção do prazo prescricional da 

pretensão punitiva da administração.

4. Editada nova portaria (Portaria n. 164, de 24.8.2009) para 

a instauração de outro PAD – com fi nalidade idêntica à do PAD 

anterior – e designação de nova Comissão Processante, em razão da 

suspeição/impedimento de todos os membros indicados na portaria 

inaugural (os quais suscitaram tais óbices), não há que se falar em 

marco interruptivo para a contagem do lustro temporal, uma vez que 

o PAD já estava instaurado desde 16.5.2008, pela Portaria n. 71, e 

tendo em vista que a tríade processante originalmente constituída não 

praticou nenhum ato nos autos.
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5. O acentuado lapso temporal para a administração substituir 

os membros da tríade processante originalmente constituída pela 

Portaria n. 71 (1 ano e 3 meses – Portaria n. 164, de 24.8.2009), tendo 

em vista sucessivos equívocos na tramitação dos autos por diferentes 

setores do DPRF, não atua em detrimento dos investigados, “uma 

vez que os administrados não podem fi car indefi nidamente sujeitos à 

instabilidade originada do poder disciplinar do Estado”.

6. A contagem do prazo prescricional – iniciada em 21.3.2007, 

quando a autoridade competente para a instauração do Processo 

Administrativo Disciplinar foi cientifi cada do ilícito funcional – foi 

interrompida com a publicação da Portaria n. 71, em 16.5.2008, e 

reiniciada por inteiro após decorridos 140 dias daquela interrupção 

(6.10.2008). Dessa forma, acrescidos os cinco anos, os atos impugnados 

poderiam ter ocorrido até 6.10.2013.

7. Hipótese em que ocorreu a prescrição punitiva da administração, 

uma vez que as Portarias n. 3.210, 3.211 e 3.212, que demitiram os 

impetrantes, foram publicadas em 10.10.2013.

8. Esta Corte, na esteira das Súmulas 269 e 271 do STF, possuía 

entendimento de que a concessão de mandado de segurança somente 

produz efeitos fi nanceiros a partir da data da sua impetração, podendo 

o impetrante, entretanto, obter os valores pretéritos pela via ordinária.

9. Em recente julgado, a Corte Especial deste Tribunal se 

manifestou no sentido de que “os efeitos fi nanceiros da concessão 

de ordem mandamental devem retroagir à data do ato impugnado, 

violador do direito líquido e certo do impetrante. Isso porque os 

efeitos patrimoniais do decisum são mera consequência da anulação do 

ato impugnado”.

10. Considerando que os efeitos fi nanceiros da concessão da 

ordem em mandado de segurança são mera consequência da anulação 

do ato atacado, aqueles devem retroagir à data da publicação das 

Portarias n. 3.210, 3.211 e 3.212.

11. Mandado de segurança concedido para, reconhecida a 

ocorrência da prescrição da pretensão sancionadora da Administração, 

declarar a nulidade das Portarias n. 3.210, 3.211 e 3.212, do Ministério 

da Justiça, publicadas no DOU – Seção 2 – de 12.10.2013, reintegrar 

os impetrantes nos cargos anteriormente ocupados e restaurar o status 
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quo ante, inclusive com retroação dos efeitos patrimoniais até a data da 

publicação dos referidos atos administrativos.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conceder a segurança nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Napoleão Nunes Maia Filho, Og Fernandes, 

Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio 

Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 14 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 27.9.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Trata-se de mandado de segurança 

com pedido liminar impetrado por Antonio Gomes da Costa, Mizael Freitas de 

Santa e Antônio Carlos Ruvenal Farias, policiais rodoviários federais lotados 

no Estado da Bahia, contra atos praticados pelo Ministro de Estado da Justiça, 

consubstanciados: (i) nas Portarias n. 3.210 e 3.211, ambas publicadas em 

10.10.2013 (e-STJ fl . 25), que cassaram a aposentadoria do primeiro e do 

segundo impetrantes e aplicaram a eles a penalidade de demissão do cargo de 

Policial Rodoviário Federal do Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia 

Rodoviária Federal do Ministério da Justiça, pelo enquadramento nas infrações 

disciplinares previstas nos arts. 116, I, II, III e IV, 117, IX, e 132, IV, da Lei n. 

8.112/1990, na forma do art. 13, caput e incisos IV e XIII, do referido diploma 

legal; e (ii) na Portaria n. 3.212, publicada em 9 de outubro de 2013 (e-STJ fl . 

25), que demitiu o terceiro do cargo de Policial Rodoviário Federal do Quadro 

de Pessoal do Departamento de Polícia Rodoviária Federal do Ministério da 

Justiça, pelo enquadramento nas infrações disciplinares previstas nos arts. 116, I, 

II e III, 117, IX e 132, IV, da Lei n. 8.112/1990.

Narram os impetrantes que:

a) são policiais rodoviários federais lotados no Estado da Bahia, com 

relevantes serviços prestados à sociedade;
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b) os fatos objeto da denúncia – Processo Administrativo Disciplinar n. 

08.655.005.421/2006-38 – remontam aos anos de 1999 a 2006;

c) em 21.3.2007, o Corregedor Geral do DPRF determinou a abertura do 

processo administrativo disciplinar, que somente foi instaurado em 16.5.2008, 

com a publicação da Portaria n. 71 no BS/DPRF;

d) todos membros da Comissão Processante designados pela portaria 

inaugural declararam-se suspeitos e/ou impedidos em 21.5.2008, tendo 

sido substituídos pela tríade indicada na Portaria n. 164/2009, publicada em 

24.8.2009.

e) por razões irrelevantes, uma nova Comissão foi constituída em 8.2.2010 

(Portaria n. 29);

f ) em 18.6.2012, outra portaria designou novos membros para a aludida 

Comissão;

g) em 6.12.2012, publicou-se a Portaria n. 383, que novamente alterou a 

composição da Comissão em comento;

h) em 10.10.2013, os atos de demissão foram praticados.

Alegam, em síntese, que a pretensão punitiva do Estado foi alcançada pela 

prescrição, nos termos do art. 142 da Lei n. 8.112/1990. Para tanto, sustentam 

que o marco interruptivo para o lustro prescricional se deu com a publicação da 

Portaria n. 71, de 16.8.2008, e “acrescentando 5 (cinco) anos à data em que se 

reinicia a contagem do prazo prescricional, 2.10.2008 (140 dias após o início do 

PAD), alcança-se a data de 2.10.2013, anterior, portanto, à data de publicação 

do ato coator, 10.10.2013” (e-STJ fl . 7).

Por entenderem presentes os pressupostos legais, pleiteiam a concessão 

de liminar a fi m de que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos 

das Portarias n. 3.210/2013, 3.211/2013 e 3.212/2013, até o julgamento fi nal 

do presente mandamus, com o consequente restabelecimento das situações 

funcionais.

Além dos demais pedidos de estilo, requerem, por fi m, a concessão da 

segurança para (e-STJ fl .18):

a) declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração em aplicar 

qualquer medida punitiva aos Impetrantes em face dos fatos constantes do 

Processo n. 08.655.005.421/2006-38, bem como, abstendo-se de proceder 

qualquer apontamento nas fichas funcionais dos autores referente aos fatos 

imputados, com o subsequente arquivamento do processo administrativo.
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b) Anular as Portarias 3.210, 3.211, 3212/2013, de lavra da Autoridade Coatora, 

Ministro da Justiça, publicada nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n. 

08.655.005.421/2006-8;

c) Restabelecer em defi nitivo a situação funcional dos Impetrantes.

Liminar indeferida pelo em. Ministro Relator Ari Pargendler (e-STJ fl s. 

1.853/1.854)

A autoridade impetrada, a título de informações, encaminhou ofício a esta 

Corte, acompanhado de parecer de sua consultoria jurídica, no qual sustenta:

(1) a inexistência da prescrição punitiva, uma vez que a Portaria n. 71, 

de 16.5.2008, “não poderia ser invocada como dies a quo para a contagem do 

prazo prescricional, eis que estava maculada com a pecha de ilegalidade e 

inconstitucionalidade” (e-STJ fl . 1.878), em razão das causas de impedimento/

suspeição declaradas pelos próprios componentes da Comissão Processante 

originalmente constituída;

(2) a ocorrência da interrupção do lapso temporal com a restauração do 

PAD e designação de novos servidores para compor a comissão, quando da 

publicação da segunda portaria (Portaria n. 164, de 24.8.2009), e, em razão 

disso, a eventual prescrição para a aplicação das penalidades impostas aos 

impetrantes somente ocorreria no dia 10.1.2015.

A União manifestou interesse no feito e pugnou pela intimação de todos 

os atos processuais (e-STJ fl . 1.995).

O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da 

República José Flaubert Machado Araújo, opinou pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator): Consoante salientado no 

relatório, aduzem os impetrantes que a pretensão punitiva da administração já 

estaria prescrita, nos termos do art. 142, I, da Lei n. 8.112/1990, pois entre a 

instauração do PAD, por meio da Portaria n. 71, de 16.5.2008, e a publicação do 

ato coator (10.10.2013) transcorreram mais de 5 (cinco) anos.

Por sua vez, a autoridade impetrada alega que o referido ato inaugural 

(Portaria n. 71) não pode ser considerado como dies a quo, uma vez que os 
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membros designados para compor a Comissão Processante se declararam 

suspeitos e/ou impedidos e, em razão disso, não atuaram no processo disciplinar, 

o que impossibilitou qualquer produção de efeito. Dessa forma, sustenta que 

a prescrição punitiva não foi alcançada pela prescrição, porquanto deve ser 

invocada como marco interruptivo para a contagem do lustro temporal a 

segunda portaria (Portaria n. 164, publicada em 24.8.2009).

Inicialmente, registro que ambas as Portarias (n. 71 e 164) tiveram 

como fi nalidade a apuração dos mesmos fatos contidos no bojo do Processo 

Administrativo Disciplinar n. 08.655.005.421/2006-38, conforme se verifi ca às 

e-STJ fl s. 1.381 e 1.394.

In casu, do exame do teor da primeira Portaria – n. 71, publicada em 

16.5.2008 (e-STJ fl. 1.381) –, observa-se que ela atendeu a todos os 

requisitos legais de validade, uma vez que cumpriu seu objetivo de identifi car, 

com precisão, o sujeito (autoridade responsável pela abertura do PAD), os 

integrantes da comissão, o procedimento adotado, o prazo concedido pela 

autoridade, ressaltando que os fatos que desencadearam os trabalhos da 

comissão foram aqueles já noticiados no bojo do Processo Administrativo n. 

08.655.005.421/2006-38 (e-STJ fl . 1.381).

Nesse ponto, cumpre registrar a lição do Prof. Sandro Lúcio Dezan, 

Fundamentos de Direito Administrativo Disciplinar, 3ª ed., 2015, Editora 

Juruá, Curitiba, in verbis:

Não há que se falar em processo administrativo disciplinar se o ato instaurador 

não existir e, para isso, deve a par de sua confecção (requisito de perfeição), 

possuir efi cácia jurídica e social, levadas a efeito com a publicação em veículo 

normativamente legitimado. Sem a publicação, o ato exordial não é dotado de 

efi cácia, não produzindo efeitos jurídicos ou sociais quaisquer, e assim, inexiste o 

objeto por ele visado, qua seja: a constituição da relação processual, dando azo, 

por conseguinte, a inexistência do processo em si.

Cito, ainda, mutatis mutandis, os seguintes precedentes desta Corte:

Administrativo. Processual Civil. Servidor público federal. Policial Rodoviário. 

Processo disciplinar. Demissão. Operação Poeira no Asfalto. Condenação 

criminal. Prescrição da pretensão punitiva. Não ocorrência. Detalhes no ato de 

instauração do PAD. Desnecessidade. Precedente. Interceptações telefônicas. 

Prova emprestada. Possibilidade. Devida autorização judicial. Submissão ao 

contraditório. Busca de contraditório ao relação ao relatório fi nal e ao parecer da 

Consultoria. Desnecessidade. Precedentes. Majoração de penalidade com base 
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no parecer. Possibilidade. Precedentes. Juntada da sentença penal. Ausência 

de irregularidade. Fatos apurados provados e com gravidade para dar ensejo à 

aplicação dos dispositivos legais violados. Ausência de direito líquido e certo.

1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por policial rodoviário 

federal contra ato de demissão aplicado com base nos arts. 116, incisos II e IX, 117, 

incisos I, IV e XI, e 132, incisos IV e XI, da Lei n. 8.112/1990, após a tramitação de 

processo administrativo disciplinar, aberto após o recebimento de informações 

derivados de investigação nomeada como Operação Poeira no Asfalto; o 

impetrante alega diversas máculas de caráter formal e material, bem como se 

insurge em divergência ao mérito da deliberação administrativa.

[...]

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da desnecessidade de 

detalhamentos dos atos de instauração de feitos administrativos disciplinares. 

Precedentes recentes: MS n. 16.158/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira 

Seção, DJe 25.11.2013; e MS 17.053/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, DJe 18.9.2013.

[...]

Segurança denegada. (MS 17.534/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira 

Turma, DJe 20.3.2014)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal:

Recurso ordinário em mandado de segurança. INCRA. Processo administrativo. 

Portaria de instauração. Requisitos. Comissão disciplinar. Integrante de outra 

entidade da administração.

Não se exige, na portaria de instauração de processo disciplinar, descrição 

detalhada dos fatos investigados, sendo considerada sufi ciente a delimitação 

do objeto do processo pela referência a categorias de atos possivelmente 

relacionados a irregularidades.

Entende-se que, para os efeitos do art. 143 da Lei n. 8.112/1990, insere-se na 

competência da autoridade responsável pela instauração do processo a indicação 

de integrantes da comissão disciplinar, ainda que um deles integre o quadro de 

um outro órgão da administração federal, desde que essa indicação tenha tido a 

anuência do órgão de origem do servidor.

Recurso conhecido, mas a que se nega provimento.

(RMS 25.105, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 

23.5.2006, publicado no DJ em 20.10.2006)

Assim, o ato inaugural de instauração do PAD – Portaria n. 71, de 

16.5.2008 – não só foi editado conforme a lei como também produziu o 
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efeito concreto desejado, qual seja, a instauração do procedimento apuratório 

disciplinar e, em razão disso, a interrupção do prazo prescricional da pretensão 

punitiva da administração.

Diante da manifestação do Presidente da Comissão do Processo 

Administrativo Disciplinar designada pela Portaria n. 71, pouco tempo após 

o aludido ato – 7 dias –, suscitando a sua suspeição/impedimento e a de todos 

seus membros, foi editada nova portaria (Portaria n. 164, de 24.8.2009), a qual 

instaurou novo PAD, com idêntica fi nalidade daquela, ou seja, a apuração 

dos mesmos fatos contidos no bojo do Processo Administrativo Disciplinar 

n. 08.655.005.421/2006-38, bem como designou nova comissão processante 

(e-STJ fl . 1.394).

Dos documentos juntados aos autos pela autoridade coatora, verifi ca-se 

que não houve a declaração de nulidade da portaria inaugural, e sim a solicitação 

do Sr. Chefe da Divisão de Corregedoria-Geral de substituir o trio processante, 

visando a continuidade das investigações. A propósito, confi ra-se o referido 

documento (e-STJ fl s. 1.392):

Conforme sugerido na Informação n. 116/2007 - DICOR/CG (fl s. 1.006-1.008), foi 

instaurado Processo Administrativo Disciplinar, por meio da Portaria n. 071/2008 

(fl s. 1.010), desta Corregedoria-Geral, não tendo o trio processante iniciado seus 

trabalhos, pelos motivos expostos à folha 1.011 do presente caderno processual.

Retornando os autos, estes foram, por engano, remetidos à Coordenação-Geral 

de Operações na data de 3.6.2008, fi cando por lá até 4.2.2009. Posteriormente 

foram encaminhados à 10a SRPRF/BA, mais uma vez de forma enganosa, 

chegando a esta Corregedoria-Geral apenas na data de 4.2.2009.

Acolhendo a manifestação apresentada pelo Presidente da CPAD, na qual 

solicita a substituição dos membros da comissão, por motivos diversos, sugerimos 

que seja designado novo colegiado, por esta Corregedoria-Geral, visando a 

continuidade da persecução apuratória.

Dessa forma, não havendo nenhum mácula no procedimento, mas apenas 

a substituição da tríade processante, não havia de ser instaurado outro PAD – 

que já estava instaurado desde 16.5.2008 pela Portaria n. 71 –, sendo certo que 

o fato de a comissão inaugural não ter praticado nenhum ato nos autos não 

pode acarretar outra conclusão a não ser a de que não há causa de interrupção 

ou suspensão do lustro temporal, em consequência da publicação da Portaria n. 

164.
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Sobre o assunto, confi ra-se a seguinte ponderação do Prof. Antônio Carlos 

Alencar Carvalho, Manual Administrativo Disciplinar e Sindicância, 2ª ed., 

2011, Editora Fórum, in verbis:

Nem mesmo a sucessiva designação de comissões processantes poderia ter o 

condão de interromper ad eternum o prazo prescricional após o decurso de 140 

dias da instauração do processo admininstrativo disciplinar, de sorte que, a partir 

do 140º dia, retorna seu curso a contagem para fi ns da prescrição da pretensão 

punitiva, sem mais possibilidade de interrupção.

É o que doutrina Palhares Moreira Reis; “A redesignação da comissão, ou a 

constituição de uma outra, para a conclusão apuratória dos mesmos fatos, não 

interrompe, novamente, a fl uência do prazo prescricional”.

Dessa forma, não procede a tese defendida nas informações prestadas 

pela autoridade coatora, de que a segunda portaria (Portaria n. 164, publicada 

em 24.8.2009) deve ser invocada como marco interruptivo para a contagem do 

lustro temporal.

Ademais, verifi ca-se que o acentuado lapso temporal para a administração 

substituir os membros da tríade processante originalmente constituída pela 

Portaria n. 71 – 1 ano e 3 meses (tendo em vista sucessivos equívocos na 

tramitação dos autos por diferentes setores do DPRF – conforme informações 

prestadas pela autoridade coatora (e-STJ fl . 1.865) –, não atua em detrimento dos 

investigados, “uma vez que os administrados não podem fi car indefi nidamente 

sujeitos à instabilidade originada do poder disciplinar do Estado” (MS 19.593/

DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16.11.2015).

Feito tal registro, passo à análise pertinente à prescrição punitiva da 

administração.

Para melhor compreensão da lide, é necessário transcrever o art. 142 da Lei 

n. 8.112/1990:

Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de 

aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.

§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou 

conhecido.
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§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações 

disciplinares capituladas também como crime.

§ 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar 

interrompe a prescrição, até a decisão fi nal proferida por autoridade competente.

§ 4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do 

dia em que cessar a interrupção.

À luz do que dispõem os citados dispositivos legais, a jurisprudência desta 

Corte fi rmou-se no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão 

punitiva da Administração é a data em que a autoridade competente para 

instaurar o PAD teve conhecimento do fato.

Nesse sentido:

Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Termo inicial do prazo 

prescricional. Data do conhecimento dos fatos pela autoridade competente para 

instauração do PAD. Ausência de prescrição. Segurança denegada. 1. Prevalece no 

STJ o entendimento de que, nos termos do art. 142, § 1º, da Lei n. 8.112/1990, o 

termo inicial do prazo prescricional da pretensão punitiva disciplinar do Estado 

inicia-se na data do conhecimento do fato pela autoridade competente para a 

instauração do PAD. 2. Agravo Regimental provido. (AgRg AgRg REsp 1.535.918/

RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016).

No caso de irregularidades funcionais cometidas por Policiais Rodoviários 

Federais, o termo inicial do prazo “prescricional da pretensão punitiva disciplinar 

é a data da ciência das irregularidades pelo Sr. Corregedor-Geral de Polícia 

Rodoviária Federal, na forma do que dispõe o art. 10, IV e VI, da Portaria MJ n. 

3.741, de 15.12.2004” (MS 17.536/DF, Rel. Min. Mauro Campbel Marques, DJe 

20.4.2016, Primeira Seção).

Na espécie, os ilícitos funcionais apenas se tornaram conhecidos pelo 

Corregedor-Geral de Polícia em 21 de março de 2007, quando do recebimento 

pela Corregedoria-Geral da RFB do Ofício n. 116/2007 – 10ª SRPRF/BA 

(e-STJ fl s. 1.377/1.380), sendo este o termo inicial do prazo prescricional.

Iniciado sua contagem a partir da ciência da autoridade competente para a 

instauração do Processo Administrativo Disciplinar, esse prazo é interrompido 

com a publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a abertura de 

Sindicância – com o devido contraditório e ampla defesa –, seja a abertura do 

PAD, que, in casu, foi em 16 de maio de 2008, mediante a Portaria n. 71, até a 

decisão fi nal proferida pela autoridade competente (art. 142, § 3º, da Lei n. 

8.112/1990).
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Ocorre que essa interrupção não é defi nitiva, porquanto após 140 (cento e 

quarenta) dias (prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de 

sua instauração), o lustro prescricional recomeça a correr por inteiro, segundo a 

regra estabelecida no art. 142, § 4º, da Lei n. 8.112/1990, o que, na espécie, deu-

se em 06 de outubro de 2008.

Confi ra-se, a respeito, recente precedente do Supremo Tribunal Federal:

Recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo 

disciplinar. Prescrição. Inocorrência. Improbidade administrativa. Competência. 

Sanção administrativa.

1. É inviável examinar a questão relativa à suposta ausência de motivação da 

decisão anulatória do processo administrativo, não só por ser inovação recursal, 

mas também porque já foi objeto de anterior mandado de segurança, extinto em 

razão da decadência da impetração.

2. A instauração do processo disciplinar interrompe o prazo prescricional, que 

volta a correr integralmente a partir da decisão fi nal da autoridade competente 

ou do esgotamento do prazo de 140 dias para conclusão do procedimento (Lei n. 

8.112/1990, art. 142, §§ 3º e 4º).

3. A Administração tomou ciência do fato em 23.2.2001 e o processo disciplinar 

foi instaurado em 15.10.2001, interrompendo o curso da prescrição até 4.3.2002. 

A partir daí, o prazo voltou a correr por inteiro, fi ndando-se em 4.3.2007, depois, 

portanto, do ato de demissão do recorrente em 20.12.2006.

4. Ao prever a demissão do servidor que incorre em ato de improbidade 

administrativa, a Lei n. 8.112/1990 (art. 132, IV) remete às condutas tipifi cadas 

na Lei n. 8.429/1992, incorporando-as ao seu sistema como infrações funcionais, 

razão pela qual, nessa qualidade, podem ser apuradas e punidas pela própria 

Administração.

5. Recurso a que se nega provimento. (RMS 30.010/DF, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2016).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

Processual Civil e Administrativo. Mandado de segurança individual. Servidor 

público federal. Técnico de Assuntos Educacionais do Ministério da Saúde. 

Processo administrativo disciplinar. Pena de cassação de aposentadoria. Arts. 

127, IV, 132, IV e 134, da Lei n. 8.112/1990. Uso de documento falso. Diploma 

de graduação em pedagogia. Cumprimento imediato da penalidade imposta. 

Possibilidade. Precedentes. Alegada ausência de documentos. Não comprovação 

do prejuízo. Inexistência de violação dos princípios do contraditório e da ampla 

defesa. Prescrição da pretensão punitiva disciplinar. Inocorrência. Segurança 

denegada.
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1. Pretende a impetrante, ex-Técnica de Assuntos Educacionais do Quadro 

de Pessoal do Ministério da Saúde, a concessão da segurança para anular a 

Portaria Ministerial que cassou sua aposentadoria, frente à ilegal interrupção 

do pagamento de seus proventos antes do trânsito em julgado da decisão 

administrativa, a ocorrência de violação dos princípios do contraditório e da 

ampla diante da ausência de documentos essenciais nos autos do PAD e a 

prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

2. Não há ilegalidade no cumprimento imediato da penalidade imposta a 

servidor público logo após o julgamento do PAD e antes do decurso do prazo 

para o recurso administrativo, tendo em vista o atributo de auto-executoriedade 

que rege os atos administrativos e que o recurso administrativo, em regra, carece 

de efeito suspensivo (ex vi do art. 109 da Lei n. 8.112/1990). Precedentes: MS 

14.450/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, julgado em 26.11.2014, 

DJe 19.12.2014; MS 14.425/DF, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Terceira Seção, julgado 

em 24.9.2014, DJe 1º.10.2014; MS 10.759/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Terceira Seção, julgado em 10.5.2006, DJ 22.5.2006.

3. Não merece acolhida a alegação da impetrante no sentido de que a ausência 

de documentos indispensáveis nos autos do PAD teria prejudicado o exercício do 

seu direito de defesa, isto porque tal questão sequer foi invocada pela impetrante 

na defesa apresentada no PAD, evidenciando-se que os documentos acostados 

aos autos do PAD eram mais que sufi cientes para a sua defesa.

4. O reconhecimento de nulidade no Processo Administrativo Disciplinar 

pressupõe a efetiva e sufi ciente comprovação do prejuízo ao direito da defesa, 

por força do princípio pas de nullité sans grief, o que não evidenciada na espécie, 

porquanto as alegações da impetrante são destituídas de elementos de prova a 

evidenciar a indispensabilidade e importância dos documentos em questão.

5. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é 

a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o 

Processo Administrativo Disciplinar (art. 142, § 1º, da Lei n. 8.112/1990), a qual 

interrompe-se com a publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a 

abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar (art. 142, § 3º, 

da Lei n. 8.112/1990). Esta interrupção não é defi nitiva, visto que, após o prazo 

de 140 dias (prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua 

instauração (art. 152 c/c art. 167)), o prazo prescricional recomeça a correr por 

inteiro (art. 142, § 4º, da Lei n. 8.112/1990).

6. No caso em análise, a infração disciplinar tornou-se conhecida pela 

Administração Pública em 2006, hipótese que em 08 de julho de 2008 foi 

instaurado Processo Administrativo Disciplinar a ensejar a interrupção da 

contagem do prazo prescricional, que se reiniciou após 140 dias, ou seja, em 25 de 

novembro de 2008, sendo que a demissão da impetrante poderia ter ocorrido até 

25 de novembro de 2013. Assim não há como acolher a alegação da prescrição 
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na medida em que a Portaria que cassou a aposentadoria da impetrante foi 

publicada em 26 de setembro de 2012, dentro do prazo legal.

7. Segurança denegada. (MS 19.488/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

Primeira Turma, DJe 31.3.2015).

Sendo, em regra, de 5 (cinco) anos o prazo prescricional em relação às 

infrações puníveis com demissão, a teor do disposto no art. 142, I, da Lei n. 

8.112/1990, a pretensão punitiva estatal fi ndar-se-ia em 6 de outubro de 2013.

Nesse contexto, a contagem do prazo prescricional teve início em 

21.3.2007 – quando a autoridade competente para a instauração do PAD 

foi cientifi cada do ilícito funcional –, foi interrompida com a publicação da 

Portaria n. 71, em 16.5.2008, e reiniciou por inteiro após decorridos 140 dias 

daquela interrupção (6.10.2008). Dessa forma, acrescidos os cinco anos, os atos 

impugnados poderiam ter ocorrido até 6.10.2013.

Assim, há de ser acolhida a alegação da prescrição punitiva da administração, 

uma vez que as Portarias n. 3.210, 3.211 e 3.212, que demitiram os impetrantes, 

foram publicadas em 10.10.2013, além, portanto, do quinquênio legal.

Por fi m, o Superior Tribunal de Justiça, na esteira das Súmulas 269 e 271 

do STF, possuía entendimento de que a concessão de mandado de segurança 

somente produz efeitos fi nanceiros a partir da data da sua impetração, podendo 

o impetrante, entretanto, obter os valores pretéritos pela via ordinária.

Ocorre que, em recente julgado, a Corte Especial deste Tribunal se 

manifestou no sentido de que “essa exigência, contudo, não apresenta nenhuma 

utilidade prática e atenta contra os princípios da justiça, da efetividade 

processual, da celeridade e da razoável duração do processo, além de estimular 

demandas desnecessárias e que movimentam a máquina judiciária, consumindo 

tempo e recursos públicos, de forma completamente inútil, inclusive honorários 

sucumbenciais, em ação que já se sabe destinada à procedência”. A ementa 

sintetizou o julgado com o seguinte teor:

Administrativo. Embargos de divergência. Servidor público. Mandado de 

segurança impetrado para impugnar ato que reduziu a pensão da impetrante 

com a justifi cativa de adequá-la ao subteto fi xado pelo Decreto n. 24.022/2004, 

do Estado do Amazonas. Relação de trato sucessivo. O prazo decadencial para a 

impetração do mandamus se renova mês a mês. Efeitos patrimoniais do mandado 

de segurança. Retroação à data do ato impugnado. Confronto do REsp 1.164.514/

AM, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 24.10.2011 com o REsp 1.195.628/ES, Rel. 

Min. Castro Meira, 2ª Turma, DJe 1º.12.2010, REsp 1.263.145/BA, Rel. Min. Mauro 
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Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 21.9.2011; Pet 2.604/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, 

1ª Seção, DJU 30.8.2004, p. 196; REsp 473.813/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, 

DJ 19.5.2003, p. 140; AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1.047.436/DF, Rel. Min. 

Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 21.10.2010; RMS 28.432/RJ, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, 1ª Turma, DJe 30.3.2009 e RMS 23.950/MA, Rel. Min. Eliana Calmon, 

2ª Turma, DJe 16.5.2008. Embargos de divergência do Estado do Amazonas 

desprovidos.

1. A redução do valor de vantagem nos proventos ou remuneração do 

Servidor, ao revés da supressão destas, confi gura relação de trato sucessivo, pois 

não equivale à negação do próprio fundo de direito, motivo pelo qual o prazo 

decadencial para se impetrar a ação mandamental renova-se mês a mês, não 

havendo que se falar, portanto, em decadência do Mandado de Segurança, em 

caso assim.

2. Quanto aos efeitos patrimoniais da tutela mandamental, sabe-se que, nos 

termos das Súmula 269 e 271 do STF, caberia à parte impetrante, após o trânsito 

em julgado da sentença concessiva da segurança, ajuizar nova demanda de 

natureza condenatória para reinvindicar os valores vencidos em data anterior 

à impetração do pedido de writ; essa exigência, contudo, não apresenta 

nenhuma utilidade prática e atenta contra os princípios da justiça, da efetividade 

processual, da celeridade e da razoável duração do processo, além de estimular 

demandas desnecessárias e que movimentam a máquina judiciária, consumindo 

tempo e recursos públicos, de forma completamente inútil, inclusive honorários 

sucumbenciais, em ação que já se sabe destinada à procedência.

3. Esta Corte Superior, em julgado emblemático proferido pelo douto Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, fi rmou a orientação de que, nas hipóteses em que o Servidor 

Público deixa de auferir seus vencimentos, ou parte deles, em face de ato ilegal 

ou abusivo do Poder Público, os efeitos financeiros da concessão de ordem 

mandamental devem retroagir à data do ato impugnado, violador do direito 

líquido e certo do impetrante, isso porque os efeitos patrimoniais do decisum 

são mera consequência da anulação do ato impugnado que reduziu a pensão da 

Impetrante, com a justifi cativa de adequá-la ao sub-teto fi xado pelo Decreto n. 

24.022/2004, daquela unidade federativa.

4. Embargos de Divergência do Estado do Amazonas desprovidos. (EREsp 

1.164.514/AM, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, 

Julgado em 16.12.2015, DJe 25.2.2016)

Dessa forma, considerando que os efeitos fi nanceiros da concessão da 

ordem em mandado de segurança são mera consequência da anulação do ato 

atacado, aqueles devem retroagir à data da publicação das Portarias n. 3.210, 

3.211 e 3.212.

Ante o exposto, concedo a segurança para, reconhecida a ocorrência da 

prescrição da pretensão sancionadora da Administração, declarar a nulidade das 
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Portarias n. 3.210, 3.211 e 3.212 do Ministério da Justiça, publicadas no DOU 

– Seção 2 – de 12.10.2013, reintegrar os impetrantes nos cargos anteriormente 

ocupados e restaurar o status quo ante, inclusive com retroação dos efeitos 

patrimoniais até a data da publicação dos referidos atos administrativos.

Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula 105 

do STJ).

Fica prejudicado o novo pedido de antecipação da tutela provisória (e-STJ 

fl s. 2.019/2.035).

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.144.469-PR (2009/0112414-2)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Relator para o acórdão: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Fazenda Nacional

Advogado: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Recorrente: Hubner Componentes e Sistemas Automotivos Ltda

Advogados: Anete Mair Maciel Medeiros

Henrique Gaede e outro(s)

Recorrido: Os mesmos

EMENTA

Recurso especial do particular: Tributário. Recurso representativo 

da controvérsia. Art. 543-C, do CPC. PIS/PASEP e COFINS. Base 

de cálculo. Receita ou faturamento. Inclusão do ICMS.

1. A Constituição Federal de 1988 somente veda expressamente 

a inclusão de um imposto na base de cálculo de um outro no art. 

155, § 2º, XI, ao tratar do ICMS, quanto estabelece que este tributo: 

“XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto 
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sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre 

contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à 

comercialização, confi gure fato gerador dos dois impostos”.

2. A contrario sensu é permitida a incidência de tributo sobre 

tributo nos casos diversos daquele estabelecido na exceção, já tendo 

sido reconhecida jurisprudencialmente, entre outros casos, a incidência:

2.1. Do ICMS sobre o próprio ICMS: repercussão geral no 

RE n. 582.461/SP, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

julgado em 18.5.2011.

2.2. Das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre 

as próprias contribuições ao PIS/PASEP e COFINS: recurso 

representativo da controvérsia REsp n. 976.836-RS, STJ, Primeira 

Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.8.2010.

2.3. Do IRPJ e da CSLL sobre a própria CSLL: recurso 

representativo da controvérsia REsp n. 1.113.159-AM, STJ, Primeira 

Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 11.11.2009.

2.4. Do IPI sobre o ICMS: REsp n. 675.663-PR, STJ, Segunda 

Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.8.2010; 

REsp n. 610.908-PR, STJ, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, 

julgado em 20.9.2005, AgRg no REsp n. 462.262-SC, STJ, Segunda 

Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20.11.2007.

2.5. Das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre o 

ISSQN: recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.330.737-SP, 

Primeira Seção, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10.6.2015.

3. Desse modo, o ordenamento jurídico pátrio comporta, em 

regra, a incidência de tributos sobre o valor a ser pago a título de 

outros tributos ou do mesmo tributo. Ou seja, é legítima a incidência 

de tributo sobre tributo ou imposto sobre imposto, salvo determinação 

constitucional ou legal expressa em sentido contrário, não havendo aí 

qualquer violação, a priori, ao princípio da capacidade contributiva.

4. Consoante o disposto no art. 12 e § 1º, do Decreto-Lei n. 

1.598/1977, o ISSQN e o ICMS devidos pela empresa prestadora de 

serviços na condição de contribuinte de direito fazem parte de sua receita 

bruta e, quando dela excluídos, a nova rubrica que se tem é a receita 

líquida.
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5. Situação que não pode ser confundida com aquela outra 

decorrente da retenção e recolhimento do ISSQN e do ICMS pela 

empresa a título de substituição tributária (ISSQN-ST e ICMS-

ST). Nesse outro caso, a empresa não é a contribuinte, o contribuinte 

é o próximo na cadeia, o substituído. Quando é assim, a própria 

legislação tributária prevê que tais valores são meros ingressos na 

contabilidade da empresa que se torna apenas depositária de tributo 

que será entregue ao Fisco, consoante o art. 279 do RIR/99.

6. Na tributação sobre as vendas, o fato de haver ou não 

discriminação na fatura do valor suportado pelo vendedor a título de 

tributação decorre apenas da necessidade de se informar ou não ao 

Fisco, ou ao adquirente, o valor do tributo embutido no preço pago. 

Essa necessidade somente surgiu quando os diversos ordenamentos 

jurídicos passaram a adotar o lançamento por homologação (informação 

ao Fisco) e/ou o princípio da não-cumulatividade (informação ao 

Fisco e ao adquirente), sob a técnica específi ca de dedução de imposto 

sobre imposto (imposto pago sobre imposto devido ou “tax on tax”).

7. Tal é o que acontece com o ICMS, onde autolançamento 

pelo contribuinte na nota fi scal existe apenas para permitir ao Fisco 

efetivar a fi scalização a posteriori, dentro da sistemática do lançamento 

por homologação e permitir ao contribuinte contabilizar o crédito de 

imposto que irá utilizar para calcular o saldo do tributo devido dentro 

do princípio da não cumulatividade sob a técnica de dedução de 

imposto sobre imposto. Não se trata em momento algum de exclusão 

do valor do tributo do preço da mercadoria ou serviço.

8. Desse modo, fi rma-se para efeito de recurso repetitivo a tese de 

que: “O valor do ICMS, destacado na nota, devido e recolhido pela empresa 

compõe seu faturamento, submetendo-se à tributação pelas contribuições 

ao PIS/PASEP e COFINS, sendo integrante também do conceito maior 

de receita bruta, base de cálculo das referidas exações”.

9. Tema que já foi objeto de quatro súmulas produzidas pelo 

extinto Tribunal Federal de Recursos - TFR e por este Superior 

Tribunal de Justiça - STJ:

Súmula n. 191/TFR: “É compatível a exigência da contribuição 

para o PIS com o imposto único sobre combustíveis e lubrifi cantes”.

Súmula n. 258/TFR: “Inclui-se na base de cálculo do PIS a parcela 

relativa ao ICM”.
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Súmula n. 68/STJ: “A parcela relativa ao ICM inclui-se na base de 

cálculo do PIS”.

Súmula n. 94/STJ: “A parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de 

cálculo do FINSOCIAL”.

10. Tema que já foi objeto também do recurso representativo da 

controvérsia REsp n. 1.330.737-SP (Primeira Seção, Rel. Min. Og 

Fernandes, julgado em 10.6.2015) que decidiu matéria idêntica para o 

ISSQN e cujos fundamentos determinantes devem ser respeitados por 

esta Seção por dever de coerência na prestação jurisdicional previsto 

no art. 926, do CPC/2015.

11. Ante o exposto, divirjo do relator para negar provimento ao 

recurso especial do particular e reconhecer a legalidade da inclusão 

do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e 

COFINS.

Recurso especial da Fazenda Nacional: Tributário. Recurso 

representativo da controvérsia. Art. 543-C, do CPC. PIS/PASEP e 

COFINS. Base de cálculo. Inclusão dos valores computados como receitas 

que tenham sido transferidos para outras pessoas jurídicas. Art. 3º, § 2º, III, 

da Lei n. 9.718/1998. Norma de efi cácia limitada. Não-aplicabilidade.

12. A Corte Especial deste STJ já fi rmou o entendimento de 

que a restrição legislativa do artigo 3º, § 2º, III, da Lei n. 9.718/1998 

ao conceito de faturamento (exclusão dos valores computados como 

receitas que tenham sido transferidos para outras pessoas jurídicas) não 

teve efi cácia no mundo jurídico já que dependia de regulamentação 

administrativa e, antes da publicação dessa regulamentação, foi 

revogado pela Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001. Precedentes: 

AgRg nos EREsp n. 529.034/RS, Corte Especial, Rel. Min. José 

Delgado, julgado em 7.6.2006; AgRg no Ag 596.818/PR, Primeira 

Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28.2.2005; EDcl no AREsp 

797.544/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 

14.12.2015, AgRg no Ag 544.104/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJ 28.8.2006; AgRg nos EDcl no Ag 706.635/RS, 

Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 28.8.2006; AgRg no Ag 

727.679/SC, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 8.6.2006; 

AgRg no Ag 544.118/TO, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda 

Turma, DJ 2.5.2005; REsp 438.797/RS, Rel. Min. Teori Albino 
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Zavascki, Primeira Turma, DJ 3.5.2004; e REsp 445.452/RS, Rel. 

Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 10.3.2003.

13. Tese firmada para efeito de recurso representativo da 

controvérsia: “O artigo 3º, § 2º, III, da Lei n. 9.718/1998 não teve 

ef icácia jurídica, de modo que integram o faturamento e também o 

conceito maior de receita bruta, base de cálculo das contribuições ao PIS/

PASEP e COFINS, os valores que, computados como receita, tenham 

sido transferidos para outra pessoa jurídica”.

14. Ante o exposto, acompanho o relator para dar provimento ao 

recurso especial da Fazenda Nacional.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de 

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

de julgamento: “Prosseguindo no julgamento, a Seção, por unanimidade, deu 

provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e, por maioria, vencidos 

os Srs. Ministros Relator e Regina Helena Costa, negou provimento ao recurso 

especial da empresa recorrente, nos termos do voto do Sr. Ministro Mauro 

Campbell Marques.”

Votaram com o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques os Srs. Ministros 

Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, 

Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região) e Humberto 

Martins.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.

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

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 2.12.2016

QUESTÃO DE ORDEM

O Sr. Ministro Luiz Fux: Em 23.10.2009, o recurso especial fazendário 

restou submetido ao rito encartado no artigo 543-C, do CPC, por versar sobre 

a possibilidade de exclusão, da base de cálculo do PIS e da Cofi ns, dos valores que, 
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computados como receitas, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica, nos 

termos do artigo 3º, § 2º, inciso III, da Lei n. 9.718/1998.

Ocorre que, em 10.3.2010, sobreveio o provimento do agravo de 

instrumento interposto por Hübner Indústria Mecânica Ltda., o que culminou 

no processamento do recurso especial pertinente, que pugna pela exclusão do 

ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS (artigo 3º, § 2º, inciso I, da Lei n. 

9.718/1998), matéria que se encontra sobrestada por força de prorrogação da 

efi cácia de provimento cautelar proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos 

autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 18/DF.

Conseqüentemente, revelando-se necessário o julgamento simultâneo de 

ambos os recursos especiais, propõe-se a suspensão do presente feito enquanto 

perdurar o óbice decorrente do provimento liminar proferido nos autos da Ação 

Declaratória de Constitucionalidade 18/DF.

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Trata-se de Recursos 

Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pela Hubner Componentes E 

Sistemas Automotivos Ltda, ambos com base no art. 105, III, a da CF/1988, em 

adversidade ao acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a. Região 

assim ementado:

PIS. COFINS. Base de cálculo. Exclusões. Lei n. 9.718/1998. Medida Provisória n. 

1.991-18/2000.

A omissão do Poder Executivo em regulamentar o inc. III do par. 2º do art. 3º 

da Lei n. 9.718/1998 não tem o condão de restringir o direito do contribuinte 

de excluir da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS valores que, 

computados como receitas, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica.

A possibilidade de ser realizada a exclusão perdurou até ser derrogado o inc. III 

do par. 2º do art. 3º da Lei n. 9.718/1998 pelo art. 47, inc. IV, da Medida Provisória 

n. 1.991-18, de 09 de junho de 2000 (publicada no DOU de 10.6.2000).

2. A Fazenda Pública, em seu Apelo Especial alega violação dos arts. 535 

do CPC, 3º, § 2º, III da Lei n. 9.718/1998 e 111 do CTN. Sustenta que a 

possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, 

prevista no art. 3º, § 2º, III da Lei n. 9.718/1998 necessitaria de regulamentação 

para ter efi cácia.

3. No Recurso Especial interposto pela empresa Recorrente, alega violação 

dos arts. 535 do CPC, 3º da LC n. 7/1970, 2º da LC n. 70/1991 e 3º, § 2º da 
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Lei n. 9.718/1998. Sustenta, em síntese, a ilegalidade da inclusão do ICMS 

na base de cálculo do PIS e da COFINS e, por consequência, requer o direito 

a compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos dez anos 

anteriores a demanda devidamente corrigidos. Alternativamente, pugna pela 

manutenção da exclusão do valor do ICMS no período de vigência do art. 3º, § 

2º, III da Lei n. 9.718/1998.

4. O Recurso Especial da Fazenda foi admitido na origem; o da empresa 

denegado, ascendendo a esta Corte mediante decisão proferida pelo eminente 

Ministro Luiz Fux, que deu provimento ao Agravo para determinar a subida do 

Apelo Especial.

5. O Parecer do douto Ministério Público Federal, subscrito pelo eminente 

Subprocurador-Geral Flávio Giron, é pelo provimento dos recursos, nos termos 

da seguinte ementa:

Tributário. Recurso representativo da controvérsia. PIS e Cofins. Discussão 

acerca da exclusão da base de cálculo dos valores que, computados como receita, 

tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica, nos termos do artigo 3º, § 

2º, inciso III, da Lei n. 9.718/1998. Impossibilidade. Norma de efi cácia limitada. 

Ausência de regulamentação. Posterior revogação expressa pela edição da MP n. 

1.991-18/2000. Precedentes. Parecer pelo provimento do recurso (fl s. 851/857).

Recurso Especial. Tributário. PIS e COFINS. Exclusão do ICMS da base de 

cálculo. Possibilidade. Precedentes do STJ e do STF. Parecer pelo conhecimento 

e parcial provimento do recurso especial da empresa contribuinte, ratifi cando o 

parecer ministerial exarado às fl s. 851/857 quanto ao recurso especial da Fazenda 

Nacional (fl s. 917).

6. Tendo em vista que a tese do Recurso Especial do contribuinte além de 

sustentar o que já se encontra submetido ao 543-C do CPC (Recurso Especial 

da Fazenda Pública), também engloba questão mais ampla que discute a própria 

legalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, 

determinou-se a expansão da tese já submetida ao julgamento dos repetitivos 

para apreciação em conjunto das teses.

7. É o relatório.

VOTO VENCIDO

Recurso Especial da Fazenda Nacional
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Ementa: Tributário. Financeiro. Discussão a respeito da 

integração de valores transferidos a terceiros, na base de cálculo do 

PIS/COFINS. Recurso especial da Fazenda Nacional. Art. 3º, § 2º, 

III da Lei n. 9.718/1998. Norma de efi cácia limitada. Aplicabilidade 

dependente complementação normativa. Precedente da Corte 

Especial: AgRg nos EREsp 529.034/RS, Rel. Min. José Delgado, 

DJ 1º.8.2006, p. 331. Recurso especial provido, consoante parecer do 

douto MPF. Aplicação do rito do art. 543-C do CPC e da Resolução 

n. 8/2008 do STJ.

1. O Supremo Tribunal Federal fi rmou o entendimento de que 

a possibilidade de exclusão, da base de cálculo do PIS/COFINS, 

dos valores transferidos a terceiros, paira no âmbito da legislação 

infraconstitucional (art. 3º, § 2º, III da Lei n. 9.718/1998), sendo a 

eventual ofensa à Constituição meramente refl exa (RE 747.929/RS-

AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.3.2014; ARE 693.830/

DF-AgR, Dias Toff oli, DJe 9.9.2013), por isso a matéria pode ser 

amplamente discutida e decidida nesta Corte Superior.

2. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo 

provimento do Apelo.

3. A Corte Especial deste STJ preconiza que o art. 3º, § 2º, 

III da Lei n. 9.718/1998 é norma de efi cácia limitada, exigindo 

regulamentação pelo Poder Executivo para se tornar aplicável (AgRg 

nos EREsp 529.034/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ 1º.8.2006, p. 331), 

pelo que se pode concluir que a não edição de norma regulamentadora 

tem como resultado impedir-lhe a produção de efeitos jurídicos.

4. Recurso Especial da Fazenda Pública Nacional provido, para 

defi nir que as chamadas transferências a terceiros ocorrentes nas 

operações de venda de mercadoria e/ou serviços, integram a base de 

cálculo do PIS/COFINS.

5. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução STJ n. 8/2008 do STJ, fi xando-se a seguinte tese: o art. 3º, 

§ 2º, III da Lei n. 9.718/1998 é norma de efi cácia limitada, exigindo 

regulamentação pelo Poder Executivo para se tornar aplicável e, 

embora vigente, não teve efi cácia no mundo jurídico, já que não 

editado o decreto regulamentador, e a citada norma foi expressamente 

revogada com a edição de MP n. 1.991-18/2000; por conseguinte, as 
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chamadas transferências a terceiros integram a base de cálculo do PIS/

COFINS.

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Inicialmente, 

destaca-se que o Supremo Tribunal Federal fi rmou o entendimento de que 

a possibilidade de exclusão, da base de cálculo do PIS/COFINS, dos valores 

transferidos a terceiros, paira no âmbito da legislação infraconstitucional (art. 

3º, § 2º, III da Lei n. 9.718/1998), sendo a eventual ofensa à Constituição 

meramente refl exa (RE 747.929/RS-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 

DJe 6.3.2014; ARE 693.830/DF-AgR, Dias Toff oli, DJe 9.9.2013), por isso a 

matéria pode ser amplamente discutida e decidida nesta Corte Superior.

2. No tocante ao art. 535 do CPC, inexiste a violação apontada. O Tribunal 

de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o 

acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição, obscuridade e ausência de 

fundamentação. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, 

como na espécie, não implica ofensa às normas ora invocadas.

3. Quanto ao mérito, a Corte Especial deste STJ preconiza que o art. 

3º, § 2º, III da Lei n. 9.718/1998 é norma de ef icácia limitada, exigindo 

regulamentação pelo Poder Executivo para se tornar aplicável. Sobre a questão 

ora em debate, confi ra-se o julgado abaixo transcrito:

Processual Civil e Tributário. Agravo regimental. Embargos de divergência. PIS 

e COFINS. Base de cálculo. Art. 3º, § 2º, III, da Lei n. 9.718/1998. Norma de efi cácia 

limitada. Não-aplicabilidade. Súmula 168/STJ. Precedentes.

1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a embargos de 

divergência.

2. A embargante sustenta que a norma em apreço teve vigência e efi cácia 

plena, independentemente de não ter sido editada a regulamentação 

administrativa.

3. No seio das Turmas integrantes da 1ª Seção, restou firmada posição 

no sentido de que se o comando legal inserto no artigo 3º, § 2º, III, da Lei n. 

9.718/1998 previa que a exclusão de crédito tributário ali prevista dependia de 

normas regulamentares a serem expedidas pelo Executivo, é certo que, embora 

vigente, não teve eficácia no mundo jurídico, já que não editado o decreto 

regulamentador, a citada norma foi expressamente revogada com a edição de 

MP n. 1.991-18/2000 (AgRg no Ag 596.818/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28.2.2005).

4. Conforme posicionamento exarado pelo colendo STF (MI 20/DF, Rel. Min. 

Celso de Mello, DJ 22.11.1996), as normas de efi cácia limitada são aquelas que 

apresentam aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, porque somente incidem 
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totalmente sobre esses interesses, após uma normatividade ulterior que lhes 

desenvolva a aplicabilidade.

5. Se o comando legal inserto no art. 3º, § 2º, III, da Lei n. 9.718/1998 previa que 

a exclusão de crédito tributário ali prevista dependia de normas regulamentares 

a serem expedidas pelo Executivo, é certo que, embora vigente, não teve efi cácia 

no mundo jurídico, já que não editado o decreto regulamentador, a citada norma 

foi expressamente revogada com a edição de MP n. 1.991-18/2000. Não comete 

violação do art. 97, IV, do CTN o decisório que em decorrência desse fato não 

reconhece o direito de o recorrente proceder à compensação dos valores que 

entende ter pago a mais a título de contribuição para o PIS e a COFINS.

6. In casu, o legislador não pretendeu a aplicação imediata e genérica da lei 

sem que lhe fossem dados outros contornos como pretende a recorrente, caso 

contrário, não teria limitado seu poder de abrangência. Precedentes desta Corte 

Superior.

7. Incidência do teor da Súmula 168/STJ: Não cabem embargos de divergência, 

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

embargado.

8. Agravo regimental não-provido (AgRg nos EREsp. 529.034/RS, Rel. Min. José 

Delgado, DJ 1º.8.2006, p. 331).

4. A Fazenda Pública, em seu Apelo Especial sustentou que o art. 3º, § 2º, 

III da Lei n. 9.718/1998 necessitaria de regulamentação para ter efi cácia.

5. Correto o Apelo da Fazenda, pois coaduna-se com o entendimento 

desta Corte, que preconiza que o art. 3º, § 2º, III da Lei n. 9.718/1998 é norma 

de efi cácia limitada, exigindo regulamentação pelo Poder Executivo para se 

tornar aplicável, razão qual deve ser provido quanto ao ponto.

6. Recurso Especial da Fazenda Pública Nacional provido, para defi nir que 

as chamadas transferências à terceiros ocorrentes nas operações de venda de 

mercadoria e/ou serviços integram a base de cálculo do PIS/COFINS.

7. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 

8/2008 do STJ, fi xando-se a seguinte tese: o art. 3º, § 2º, III da Lei n. 9.718/1998 

é norma de efi cácia limitada, exigindo regulamentação pelo Poder Executivo para se 

tornar aplicável e, embora vigente, não teve efi cácia no mundo jurídico, já que não 

editado o decreto regulamentador, e a citada norma foi expressamente revogada com 

a edição de MP n. 1.991-18/2000; por conseguinte, as chamadas transferências à 

terceiros integram a base de cálculo do PIS/COFINS.

8. É como penso, é como voto.
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Recurso Especial da Empresa

Ementa: Tributário. Financeiro. Conceituação realista ou 

objetiva de aportes na contabilidade do contribuinte. Recurso especial 

para obter defi nição sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS. 

O faturamento da empresa contribuinte é a base de cálculo dessas 

exações, mas nela somente se integram os valores contabilizados que 

ingressam no seu patrimônio fi nanceiro, em caráter permanente. 

ICMS. Tributo indireto que não integra o valor da operação realizada 

pelo sujeito passivo, porque o seu valor pertence à Fazenda Pública 

Estadual e lhe é previamente destinado, não tendo o recebedor poder 

dispositivo sobre ele. Mudança de orientação. Julgado do STF: RE 

240.785/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 16.12.2014. Recurso 

especial do contribuinte provido, consoante parecer do douto MPF. 

Aplicação do rito do art. 543-C do CPC e da Resolução n. 8/2008 

do STJ.

1. A liminar proferida nos autos da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade-ADC 18, suspendendo o julgamento das ações 

cujo objeto seja a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da 

COFINS, como é a hipótese dos autos, foi prorrogada, pela última 

vez, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 25.3.2010, 

estando encerrado o prazo de sua efi cácia.

2. A existência de repercussão geral no RE 574.706/PR não 

impede o julgamento dos recursos no âmbito desta Corte (EDcl no 

MS 21.923/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 

17.12.2015; EDcl no AgRg nos EREsp 1.452.118/RS, Rel. Min. 

Regina Helena Costa, 1ª Seção, DJe 30.9.2015).

3. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo 

provimento do Apelo.

4. A Lei n. 9.718/1998, que disciplina, dentre outras questões, 

a forma dos cálculos dos valores repassados à União Federal em 

decorrência do PIS e da COFINS, revela que tais Contribuições 

Sociais serão determinadas com base no faturamento das pessoas 

jurídicas de direito privado, correspondente à receita bruta da entidade 

privada.
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5. O Supremo Tribunal Federal, a partir das razões de decidir 

do RE 240.785/MG, entendeu que o ICMS não é faturamento dos 

contribuintes, porquanto sequer é receita deles, e, por tal razão, tanto 

o conceito de faturamento quanto o conceito de receita não alcança 

os recolhimentos relativos ao ICMS, tendo em vista que ambos os 

conceitos (o de faturamento e o de receita) pressupõem a obtenção 

de recursos que aderem permanentemente ao patrimônio de quem os 

recebe, ou seja, a receita se incorpora ao patrimônio do contribuinte.

6. Os valores do ICMS apurados nos livros de registros e, após, 

recolhidos aos cofres do Ente Público Estatal, assumem contornos 

de natureza nitidamente temporária (meros ingressos). Em síntese, 

as receitas transitam do caixa do contribuinte de direito para os 

cofres públicos, sendo verdadeiras dotações alheias, não se integrando, 

portanto, no faturamento da empresa ou nas suas receitas próprias. 

Na sequência dessa compreensão, também faz resultar que o ICMS 

sequer corresponde ao conceito amplo de receita bruta, justamente 

porque não consiste em receita própria, receita esta, como visto, que 

se incorpora ao patrimônio de terceiro, a saber, Ente Estatal titular do 

ICMS.

7. Recurso Especial da empresa Recorrente provido para excluir 

o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e, por consequência, 

permitir a compensação dos valores indevidamente recolhidos nos 

últimos dez anos anteriores à demanda, devidamente corrigidos, 

isso porque se trata de demanda ajuizada antes da LC n. 118/2005 

(entendimento do STF, RE 566.621/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 

11.10.2011).

8. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e 

da Resolução STJ n. 8/2008 do STJ, fi xando-se a seguinte tese: as 

verbas recebidas a título de tributo indireto são verbas que apenas 

transitam pela contabilidade do contribuinte de direito e que devem 

ser repassadas aos reais titulares do quantum apurado, razão pela qual, 

não podem ser incluídas no faturamento da empresa para quantifi car 

valores devidos a título de PIS e de COFINS, porquanto a base 

de cálculo dessas exações contempla, somente, as receitas que se 

incorporam ao patrimônio do contribuinte.

1. Inicialmente, no tocante ao art. 535 do CPC, inexiste a violação apontada. 

O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não 
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padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição, obscuridade 

e ausência de fundamentação. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do 

pretendido, como na espécie, não implica ofensa às normas ora invocadas.

2. No mais, cumpre ressaltar a possibilidade de julgamento do presente 

recurso, tendo em vista que a liminar proferida nos autos da ADC 18, 

suspendendo o julgamento das ações cujo objeto seja a exclusão do ICMS da 

base de cálculo do PIS e da COFINS, como é a hipótese em tela, foi prorrogada, 

pela última vez, pelo Plenário do STF, em 25.3.2010, tendo expirado o prazo de 

sua efi cácia.

3. Outrossim, a existência de repercussão geral no RE 574.706/PR não 

impede o julgamento dos recursos no âmbito desta Corte, conforme assentado 

em defi nitivo (EDcl no MS 21.923/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª 

Seção, DJe 17.12.2015; EDcl no AgRg nos EREsp 1.452.118/RS, Rel. Min. 

Regina Helena Costa, 1ª Seção, DJe 30.9.2015).

4. Verifi ca-se, ainda, que o recurso em questão – RE 574.706/PR, com 

repercussão geral reconhecida em 16.5.2008 –, ao delimitar o tema, informou a 

pendência de julgamento do RE 240.785/MG.

5. Contudo, o RE 240.785/MG teve seu julgamento fi nalizado, conforme 

a seguinte ementa:

Tributo. Base de incidência. Cumulação. Impropriedade. Não bastasse a ordem 

natural das coisas, o arcabouço jurídico constitucional inviabiliza a tomada de 

valor alusivo a certo tributo como base de incidência de outro.

COFINS. Base de incidência. Faturamento. ICMS. O que relativo a título de 

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços não compõe 

a base de incidência da Cofi ns, porque estranho ao conceito de faturamento (Rel. 

Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 16.12.2014).

6. Observa-se que a Suprema Corte, no entendimento traçado no RE 

240.785/MG, acerca do conceito de faturamento, já sinalizou que a base de 

cálculo da COFINS somente poderia incidir sobre a soma dos valores obtidos 

nas operações de venda ou de prestação de serviços. Dessa forma, assentou que 

o valor retido a título de ICMS não refl etiria a riqueza obtida com a realização 

da operação, pois constituiria ônus fi scal e não faturamento. Destacam-se alguns 

trechos do voto proferido pelo eminente Ministro Marco Aurélio, Relator:

As expressões utilizadas no inciso I do artigo 195 em comento hão de ser 

tomadas no sentido técnico consagrado pela doutrina e jurisprudencialmente. 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

132

(...) Óptica diversa não pode ser emprestada ao preceito constitucional, revelador 

da incidência sobre o faturamento. Este decorre, em si, de um negócio jurídico, 

de uma operação, importando, por tal motivo, o que percebido por aquele que 

a realiza, considerada a venda de mercadoria ou mesmo a prestação de serviços. 

A base de cálculo da Cofi ns não pode extravasar, desse modo, sob o ângulo do 

faturamento, o valor do negócio, ou seja, a parcela percebida com a operação 

mercantil ou similar. O conceito de faturamento diz com riqueza própria, quantia 

que tem ingresso nos cofres de quem procede à venda de mercadorias ou à 

prestação dos serviços, implicando, por isso mesmo, o envolvimento de noções 

próprias ao que se entende como receita bruta. Descabe assentar que o s 

contribuintes da Cofi ns faturam, em si o ICMS. O valor deste revela, isto sim, um 

desembolso a benefi ciar a entidade de direito público que tem a competência 

para cobra-lo. (...) Difícil é conceber a existência de tributo sem que se tenha 

uma vantagem, ainda que mediata, para o contribuinte, o que se dirá quanto a 

um ônus como é o ônus fi scal atinente ao ICMS. O valor correspondente a este 

último não tem a natureza de faturamento. Não pode, então, servir à incidência 

da Cofi ns, pois não revela medida de riqueza apanhada pela expressão contida 

no preceito da alínea “b” do inciso I do artigo 195 da Constituição Federal. (...) 

Conforme salientado pela melhor doutrina, “a Cofins só pode incidir sobre o 

faturamento que, conforme visto, é o somatório dos valores das operações 

negociais realizadas”. A contrário-sensu, qualquer valor diverso deste não pode 

ser inserido na base de cálculo da Cofi ns. Há de se atentar para o princípio da 

razoabilidade, pressupondo-se que o texto constitucional mostre-se fiel, no 

emprego de institutos, de expressões e de vocábulos, ao sentido próprio que eles 

possuem, tendo em vista o que assentado pela doutrina e pela jurisprudência. (...) 

Da mesma forma que esta Corte excluiu a possibilidade de ter-se, na expressão 

“folha de salários”, a inclusão do que satisfeito a administradores, autônomos e 

avulsos, não pode, com razão maior, entender que a expressão “faturamento” 

envolve, em si, ônus fi scal, como é o relativo ao ICMS, sob pena de desprezar-

se o modelo constitucional, adentrando-se a seara imprópria da exigência da 

contribuição, relativamente a valor que não passa a integrar o patrimônio do 

alienante quer de mercadoria, quer de serviço, como é o relativo ao ICMS. Se 

alguém fatura ICMS, esse alguém é o Estado e não o vendedor da mercadoria. 

Admitir o contrário é querer (...) que a lei ordinária redefi na conceitos utilizados 

por norma constitucional, alterando, assim, a Lei Maior e com isso afastando a 

supremacia que lhe é própria. (...) Olvidar os parâmetros próprios ao instituto, 

que é o faturamento, implica manipulação geradora de insegurança e, mais do 

que isso, a duplicidade de ônus fi scal a um só título, a cobrança da contribuição 

sem ingresso efetivo de qualquer valor, a cobrança considerado, isso sim, um 

desembolso.

7. Como salientado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, o termo 

faturamento, utilizado no art. 195, I, b da CF/1988, deve ser tomado na redação 
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original do mencionado dispositivo constitucional, que é a riqueza obtida pelo 

contribuinte no exercício de sua atividade empresarial, sendo inadmissível a 

inclusão de receitas de terceiros ou que não importem, direta ou indiretamente, ingresso 

fi nanceiro.

8. No âmbito do STJ, existem duas Súmulas que tratam do tema da inclusão 

do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS quais sejam, os Enunciados 68 

e 94:

Súmula 68: A parcela relativa ao ICM inclui-se na base de calculo do PIS.

Súmula 94: A parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de calculo do 

FINSOCIAL.

9. Urge traçar breve histórico de como surgiram as Súmulas 68 e 94 do 

STJ. Tais súmulas, à época, consolidaram o entendimento do recém-criado STJ, 

repetindo o entendimento do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR), 

através da Súmula 258/TFR, com esta dicção:

Súmula 258: Inclui-se na base de calculo do PIS a parcela relativa ao ICM.

10. Observando-se alguns dos julgados que originaram a Súmula 68, 

extrai-se do voto-vista no REsp 8.541/SP, proferido pelo saudoso Ministro 

Américo Luz, que informa que, antes da aplicação da Súmula 258/TFR, os seus 

votos eram no sentido da não inclusão do ICM na base de cálculo, entendimento esse 

seguido também pelo Ministro Carlos Velloso, conforme se verifi ca a seguir:

Na verdade, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias não pode ser incluído 

no faturamento das empresas, pois a elas não pertence, sendo destinado aos 

Estados. Toda a argumentação expendida para o IPI se aplica “in totum” ao ICM, 

dada a similitude existente: ambos são tributos indiretos, que não integram 

a receita das empresas, sendo simplesmente destacados nas Notas Fiscais, 

para posterior recolhimento aos seus destinatários, a União, no caso do IPI e os 

Estados, na hipótese do ICM. Estes impostos não integram o preço dos produtos 

vendidos, portanto não se inserem na receita própria operacional das empresas, 

não podendo, consequentemente, servir de base de cálculo para o PIS.

O eminente Ministro Carlos Velloso em erudito voto-vista obtemperou:

(...).

Ora, se o ICM não pertence a empresa, constituindo receita do Estado-

membro, não seria razoável fazer com que citado tributo integrasse o resultado 

das operações mercantis da empresa, para que também sobre ele fosse calculado 

o PIS.
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O direito é um todo orgânico, sabemos todos, e as normas legais não podem 

ser interpretadas soladamente. A interpretação isolada da norma inscrita no 

artigo 2º, § 7º, do DL n. 406/1968, é que tem levado à conclusão no sentido deque 

o ICM deve incluir-se na base de calculo do PIS. Essa interpretação, entretanto, 

data venia, é desautorizada pela ratio da Lei Complementar n. 7 de 1970.

Registre-se, também, que o ICM e o IPI são tributos que, em substância, tendo 

em vista a materialidade da hipótese de incidência, são idênticos, recaindo, ambos 

sobre operações de venda relativas a mercadoria. O IPI, ensina ATALIBA, com a 

sua costumeira precisão, “alcança apenas certas operações - especifi camente 

as que se refi ram a certas mercadorias qualifi cadas pela designação “produtos 

industrializados”. O ICM, por outro lado, é genérico, gravando operações relativas 

a qualquer mercadoria, seja qual for a sua qualidade e natureza.” Ambos ICM e 

IPI são impostos não cumulativos (C.F., art. 21, § 35, art. 23, II) e não integram o 

faturamento da empresa, para o fi m indicado no art. 3º, b, da Lei Complementar 

n. 7/1970, porque não constituem “recursos próprios da empresa”, mas receita 

da União e dos Estados. Indicados nas notas fi scais e recebidos pela empresa, 

deverão ser recolhidos, no prazo estabelecido em lei, aos cofres públicos federais 

e estaduais.

No que tange ao IPI, esta Eg. Corte, através do enunciado da súmula 161, o 

excluiu do faturamento, para o fi m de ser calculado o PIS. Ora, se o ICM, tendo 

em vista, conforme já falamos, a materialidade de sua hipótese de incidência, não 

difere do IPI, a ele, ICM, deve ser dispensado tratamento igual.

11. Constata-se que, nem naquela época, o entendimento entre os 

Ministros era unânime ou uniforme.

12. Desse modo, verifi ca-se que a cristalização da jurisprudência do STJ, 

no início da década de 1990 (com as Súmulas 68 e 94), nada mais foi do que 

a reiteração da consolidação da jurisprudência trazida do Tribunal Federal 

de Recursos por meio da Súmula 258 (para o PIS) e de sua analogia (para o 

FINSOCIAL).

13. É fora de dúvida que as Contribuições Sociais devidas à Seguridade 

Social e suportadas pelas empresas contribuintes ou entidade a elas equiparada 

têm sua origem prevista no art. 195 da Constituição Federal. Esta é a dicção 

desse dispositivo:

Art. 195 - A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de 

forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 

orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das 

seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, 

incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional 20, de 1998)



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 28, (244): 95-171, outubro/dezembro 2016 135

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, 

a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 

empregatício;

b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro; (...).

14. A Lei n. 9.718, de 27 de novembro de 1998, que disciplina, dentre 

outras questões, a forma dos cálculos dos valores repassados à União em 

decorrência do PIS e da COFINS, revela que tais Contribuições Sociais 

serão determinadas com base no faturamento das Pessoas Jurídicas de Direito 

Privado, correspondente à receita bruta da entidade privada; eis a redação desse 

importante item normativo há época das hipóteses de incidência:

Art. 2º - As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas 

jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, 

observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei (Vide 

Medida Provisória 2.158-35, de 2001).

Art. 3º - O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita 

bruta da pessoa jurídica.

15. Ademais, as Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 as quais instituíram, 

respectivamente, a modalidade de apuração não cumulativa do PIS e da 

COFINS, repisaram, nos seus arts. 1º e 2º, o mesmo conteúdo normativo 

referido no art. 3º da Lei n. 9.718/1998, como se verifi ca a seguir:

Art. - 1º A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento 

mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua denominação ou classifi cação contábil.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a 

receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou 

alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.

§ 2º A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do 

faturamento, conforme defi nido no caput.

Art. 1º A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, 

com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento 

mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua denominação ou classifi cação contábil.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a 

receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou 

alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
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§ 2º A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme 

defi nido no caput.

16. Como se observa, sob essas perspectivas, nitidamente 

infraconstitucionais, é que devem ser analisadas o alcance jurídico e semântico 

da base de cálculo de ambas as Contribuições Sociais na qual permanece 

circunscrita ao conceito de faturamento.

17. O faturamento corresponde ao somatório dos valores financeiros 

oriundo da venda de bens e/ou serviços, das operações negociais realizadas 

pelo contribuinte, ou seja, é a obtenção da receita bruta proveniente da venda 

de mercadorias ou prestação de serviços, auferindo, desse modo, riqueza nova e 

própria para as empresas, em razão do desempenho de suas atividades fi ns.

18. Feitas essas observações, pode o ICMS ser considerado ingresso de 

recursos ou acréscimo patrimonial, e assim ser incluído na base de cálculo do 

PIS ou da COFINS? Penso que não. O ICMS é um imposto indireto, ou seja, 

a pessoa jurídica realiza, apenas e tão somente, o mero repasse do seu valor 

aos cofres dos Entes Estatais que são os seus titulares, no caso, os Estados ou 

o Distrito Federal, em virtude de predestinação legal incontornável. Assim, 

tal contribuinte se qualifi ca apenas como contribuinte de direito, porquanto o 

verdadeiro contribuinte (contribuinte de fato) é o consumidor fi nal do produto. 

Por conseguinte, os valores arrecadados a título de ICMS não se enquadram no 

conceito constitucional de receita bruta, pois não revelam medida de riqueza, e 

não denotam capacidade contributiva. Referido imposto nada mais é que uma 

despesa do contribuinte, que é mero intermediário ou preposto administrativo da 

sua arrecadação.

19. Assim, o fato de o ICMS estar aditado ao preço da mercadoria não 

lhe retira o caráter de tributo. E se tributo é, não é receita! E se constitui receita 

do Estado, não pode, ao mesmo tempo, constituir receita de empresas; esse 

raciocínio parece até intuitivo e mesmo acaciano, como se vê.

20. Nesta esteira, o Supremo Tribunal Federal, a partir das razões de 

decidir do RE 240.785/MG, entendeu que o ICMS não é faturamento dos 

contribuintes, porquanto sequer é receita deles, e, por tal razão, tanto o conceito de 

faturamento quanto o conceito de receita não alcançam a receita que decorre do ICMS, 

tendo em vista que ambos os conceitos pressupõem a fi gura da receita própria, 

receita incorporada ao patrimônio do contribuinte.

21. Essa nova refl exão foi corroborada em recente decisão proferida na 1a. 

Turma de Direito Público deste Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido:
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Agravo regimental no agravo em recurso especial. Tributário. PIS. COFINS. Base 

de cálculo. Exclusão do ICMS. Possibilidade. Agravo regimental provido.

1. A existência de repercussão geral no RE 574.706-PR, em relação à matéria 

ora debatida, não impede sejam julgados os recursos no âmbito desta Corte.

2. O ICMS é um imposto indireto, ou seja, tem seu ônus fi nanceiro transferido, 

em última análise, para o contribuinte de fato, que é o consumidor fi nal.

3. Constituindo receita do Estado-Membro ou do Distrito Federal, a parcela 

correspondente ao ICMS pago não tem natureza de faturamento ou receita, mas 

de simples ingresso fi nanceiro, não podendo compor a base de cálculo do PIS e 

da COFINS.

4. Conquanto a jurisprudência desta Corte tenha sido fi rmada no sentido de 

que a parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de cálculo do PIS e do extinto 

FINSOCIAL, posicionamento sedimentado com a edição das Súmulas 68 e 94, tal 

discussão alcançou o Supremo Tribunal Federal e foi analisada no RE 240.785/MG, 

julgado em 8.10.2014, que concluiu que a base de cálculo da COFINS somente 

poderia incidir sobre a soma dos valores obtidos nas operações de venda ou de 

prestação de serviços. Dessa forma, assentou que o valor retido a título de ICMS 

não refl etiria a riqueza obtida com a realização da operação, pois constituiria ônus 

fi scal e não faturamento (Informativo do STF 762).

5. Agravo regimental provido (AgRg no AREsp 593.627/RN, Rel. Min. Sérgio 

Kukina, Rel. p/Acórdão Min. Regina Helena Costa, DJe 7.4.2015).

22. Dessa forma, pode-se concluir, em harmonia com essas lições, que o 

ICMS não integra o valor da operação em destaque, base de cálculo do PIS 

e da COFINS, a não ser para os específi cos efeitos de cálculo dele próprio, 

sendo esta a melhor interpretação que se coaduna com os princípios básicos 

constitucionais voltados ao garantismo do contribuinte, que tanto é massacrado 

com cargas tributárias altíssimas e, atualmente, não possui nem mesmo a 

perspectiva otimista de retorno das prestações de serviço público, as quais 

deveriam ser providas pela atividade-fi m do Estado Social.

23. A exata compreensão é que os valores do ICMS apurados nos livros 

de registros e, após, recolhidos aos cofres do ente Público Estatal, assumem 

contornos de natureza nitidamente temporária (meros ingressos). Em síntese, 

as receitas transitam do caixa ou da contabilidade da empresa contribuinte de 

direito para os cofres públicos, sendo verdadeiras receitas alheias, não se tornando 

faturamento da empresa. Na sequência dessa compreensão, também faz resultar 

que o ICMS sequer corresponde ao conceito amplo de receita bruta, justamente 

porque não consiste em receita própria, receita esta, como visto, que se incorpora 

ao patrimônio de terceiro, ente Estatal titular do ICMS.
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24. Apenas para melhorar a fi xação do tema, veja-se a relevante opinião 

dos ensinamentos do ilustre Professor ROQUE ANTONIO CARAZZA, que, 

com o seu magistério brilhante, leciona o seguinte:

O punctum saliens é que a inclusão do ICMS na base de cáculo do PIS e da 

COFINS leva ao inaceitável entendimento de que os sujeitos passivos destes 

tributos faturam ICMS. A toda evidência, eles não fazem isto. Enquanto o ICMS 

circula por suas contabilidades, eles apenas obtêm ingressos de caixa, que 

não lhes pertecem, isto é, não se incorporam a seus patrimônios, até porque 

destinados aos cofres públicos estaduais ou Distrito Federal.

Reforçando a ideai, cabe, aqui, estabelecer um paralelo com os clássicos 

ensinamentos de Aliomar Baleeiro acerca dos ingressos e receitas. Assim se 

manifestou o inolvidável jurista:

As quantias recebidas pelos cofres públicos são genericamente 

designadas como entradas ou ingressos. Nem todos estes ingressos, porém, 

constituem receitas públicas, pois alguns deles não passam de movimento 

de fundo, sem qualquer incremento do patrimônio governamental, desde 

que estão condicionados à restituição posterior ou representam mera 

recuperação de valores emprestados ou cedidos pelo Governo.

(...).

Receita pública é a entrada que, integrando-se no patrimônio público 

sem quaisquer reservas, condições ou correspondências no passivo, vem 

acrescer o seu vulto, como elemento novo e positivo.

Portanto, há ingresso de dinheiro que são receitas, já que entram nos cofres 

públicos, a título defi nitivo. E há ingressos de dinheiro que neles apenas transitam, 

já que têm destinação predeterminada, nada acrescentando ao Erário.

Emboras estas lições tem sido dadas olhos fitos na arrecadação pública, 

podem, como as devidas adaptações, ser perfeitamente aplicadas ao assunto 

em análise. De fato, fenômeno similiar ocorre no âmbito das empresas privadas 

quando valores monetários transitam em seus patrimônios sem, no entanto 

a eles se incorporarem, por terem destinação predeterminada. É o caso dos 

valores correspondentes ao ICMS (tanto quanto os correspondentes ao IPI), 

que, por injunção constitucional, as empresas devem encaminhar aos cofres 

públicos. Parafraseando Baleeiro, tais valores não se integram aos patrimônio das 

empresas, sem quaisquer reservas, condições ou correspondência no passivo, e, 

assim, não vêm acrescer o seu vulto, como elemento novo e positivo.

Portanto, a integração do valor do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS 

traz como inaceitável consequência que contribuintes passam a calcular as 

exações sobre receitas que não lhes pertecem, mas ao Estado membro (ou ao 

Distrito Federal) onde deu a operação mercantil (...).
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A parcela corrrespondente ao ICMS pago não tem, pois, natureza de 

faturamento (e nem mesmo de receita), mas de simples ingressos de caixa (na 

acepção supra), não podendo, em razão disso, compor a base de cálculo quer do 

PIS, quer do COFINS (ICMS. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 636/637).

25. Chega-se, assim, à conclusão de que as verbas aportadas na 

contabilidade do contribuinte, a título de ICMS (tributo indireto) são verbas 

que apenas transitam pela sua contabilidade e que e que devem ser repassadas 

aos reais titulares do quantum apurado, as quais não podem ser incluídas no 

faturamento da empresa, para quantifi car os valores devidos a título de PIS e 

de COFINS, justamente porque essas contribuições têm por base de cálculo 

receitas próprias do contribuinte de direito.

26. A Recorrente, em seu Apelo Especial sustentou a ilegalidade da inclusão 

do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS e, por consequência, requereu 

o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 10 

anos anteriores à demanda devidamente corrigidos. Alternativamente, pugnou 

pela manutenção da exclusão do valor do ICMS no período de vigência do art. 

3º, § 2º, III da Lei n. 9.718/1998.

27. Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial do contribuinte e, 

por consequência, defere-se o pedido de compensação dos valores indevidamente 

recolhidos nos últimos 10 anos anteriores à demanda, devidamente corrigidos, 

isso porque se trata de demanda ajuizada antes da LC n. 118/2005 (entendimento 

do STF, RE 566.621/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11.10.2011). E, conforme 

entendimento pacifi cado na Súmula 461/STJ, segundo a qual, o contribuinte pode 

optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário 

certifi cado por sentença declaratória transitada em julgado.

28. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 

STJ n. 8/2008 do STJ, fi xando-se a seguinte tese: as verbas recebidas a título de 

tributo indireto são verbas que transitam apenas pelo contribuinte de direito e 

que devem ser repassadas aos reais titulares do quantum apurado, razão pela qual 

não podem ser incluídas no faturamento da empresa para quantifi car valores 

devidos a título de PIS e de COFINS. É como penso, é como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Por economicidade e para 

evitar uma desnecessária repetição, peço vênias para me reportar ao bem lançado 

relatório feito pelo Exmo. Sr. Min. Napoleão Nunes Maia Filho:
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1. Trata-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pela 

Hubner Componentes e Sistemas Automotivos Ltda, com base no art. 105, III, a da 

CF/1988, em adversidade ao acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 

4ª Região assim ementado:

PIS. COFINS. Base de cálculo. Exclusões. Lei n. 9.718/1998. Medida 

Provisória n. 1.991-18/00.

A omissão do Poder Executivo em regulamentar o inc. III do par. 2º do 

art. 3º da Lei n. 9.718/1998 não tem o condão de restringir o direito do 

contribuinte de excluir da base de cálculo das contribuições do PIS e da 

COFINS valores que, computados como receitas, tenham sido transferidos 

para outra pessoa jurídica.

A possibilidade de ser realizada a exclusão perdurou até ser derrogado 

o inc. III do par. 2º do art. 3º da Lei n. 9.718/1998 pelo art. 47, inc. IV, da 

Medida Provisória n. 1.991-18, de 09 de junho de 2000 (publicada no DOU 

de 10.6.2000).

2. A Fazenda Pública, em seu Apelo Especial alega violação dos arts. 535 do 

CPC, 3º, § 2º, III da Lei n. 9.718/1998 e 111 do CTN. Sustenta que a possibilidade de 

exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, prevista no art. 3º, § 2º, III 

da Lei n. 9.718/1998 necessitaria de regulamentação para ter efi cácia.

3. No Recurso Especial interposto pela empresa Recorrente, alega violação 

dos arts. 535 do CPC, 3º da LC n. 7/1970, 2º da LC n. 70/1991 e 3º, § 2º da Lei n. 

9.718/1998. Sustenta, em síntese, a ilegalidade da inclusão do ICMS na base de 

cálculo do PIS e da COFINS e, por consequência, requer o direito a compensação 

dos valores indevidamente recolhidos nos últimos dez anos anteriores a demanda 

devidamente corrigidos. Alternativamente, pugna pela exclusão do valor do ICMS 

no período de vigência do art. 3º, § 2º, III da Lei n. 9.718/1998.

4. O Recurso Especial da Fazenda foi admitido na origem; o da empresa 

denegado, ascendendo a esta Corte mediante decisão proferida pelo eminente 

Ministro Luiz Fux, que deu provimento ao Agravo para determinar a subida do 

Apelo Especial.

5. O Parecer do douto Ministério Público Federal, subscrito pelo eminente 

Subprocurador-Geral Flávio Giron, encontra-se às fl s. 851/857 e é pelo provimento 

do recurso da Fazenda Nacional, nos termos da seguinte ementa:

Tributário. Recurso representativo da controvérsia. PIS e Cofi ns. Discussão 

acerca da exclusão da base de cálculo dos valores que, computados como 

receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica, nos termos 

do artigo 3º, § 2º, inciso III, da Lei n. 9.718/1998. Impossibilidade. Norma 

de eficácia limitada. Ausência de regulamentação. Posterior revogação 
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expressa pela edição da MP n. 1.991-18/2000. Precedentes. Parecer pelo 

provimento do recurso.

6. Em decisão proferida pelo eminente Ministro Luiz Fux, o feito foi admitido 

como representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC e 

Resolução STJ n. 8/2008, delimitando a tese sobre à possibilidade de exclusão da 

base de cálculo do PIS e da COFINS dos valores que tenham sido transferidos para 

outra pessoa jurídica, nos termos do art. 3º, § 2º, inciso III da Lei n. 9.718/1998.

7. Como o Parecer do douto Ministério Público Federal, foi realizado antes 

da decisão proferida pelo eminente Ministro Luiz Fux, que deu provimento ao 

Agravo da empresa para determinar a subida do Apelo Especial para julgamento 

simultâneo, nova vista para manifestação foi concedida ao Parquet federal (fl s. 

914).

8. Novo Parecer do douto Ministério Público Federal, subscrito pelo eminente 

Subprocurador-Geral Flávio Giron, nos termos da seguinte ementa:

Recurso Especial. Tributário. PIS e COFINS. Exclusão do ICMS da base de 

cálculo. Possibilidade. Precedentes do STJ e do STF. Parecer pelo conhecimento 

e parcial provimento do recurso especial da empresa contribuinte, ratifi cando 

o parecer ministerial exarado às fl s. 851/857 quanto ao recurso especial da 

Fazenda Nacional (fl s. 917).

9. É o relatório.

Na sessão do dia 8.6.2016 o Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Relator, 

votou no sentido de dar provimento a ambos os recursos especiais.

Diante dos temas levantados em sustentação oral e do voto proferido pelo 

Relator no sentido de alterar a jurisprudência consolidada desta Casa em um 

dos dois recursos, pedi vista para examinar o tema com mais vagar.

Para o caso, considerando que no caso há dois recursos especiais 

representativos da controvérsia sob exame, os enfrento separadamente.

Do Recurso Especial do Particular.

Em atenção ao tema em exame, mais uma vez peço vênias para fazer uso, 

com as devidas adaptações, do voto-vista que proferi no recurso representativo da 

controvérsia REsp n. 1.330.737-SP (Primeira Seção, Rel. Min. Og Fernandes, 

julgado em 10.6.2015) que decidiu matéria idêntica para o ISSQN e cujos 

fundamentos determinantes devem ser respeitados por esta Seção por dever de 

coerência na prestação jurisdicional previsto no art. 926, do CPC/2015.
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1 - Do Princípio da Capacidade Contributiva.

O argumento mais comum utilizado para retirar o ICMS da base de 

cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS é o de que o tributo a ser 

pago não representa capacidade contributiva (ou capacidade econômica) do 

contribuinte, não encontrando respaldo no art. 145, § 1º, da CF/1988. Aliás, 

esse argumento é o principal utilizado por todos aqueles que defendem que 

um tributo não pode estar dentro da base de cálculo de um outro tributo, em 

defesa de uma suposta vedação de incidência de imposto sobre imposto, como 

princípio implícito na Constituição Federal.

Data vênia, aqueles que defendem essa tese não compreendem 

adequadamente as dimensões e aplicações do princípio da capacidade 

contributiva.

O primeiro ponto a registrar é que a Constituição Federal de 1988 somente 

veda expressamente a inclusão de um imposto na base de cálculo de um outro 

no art. 155, § 2º, XI, ao tratar do ICMS, quanto estabelece que este tributo:

XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre 

produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e 

relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, confi gure 

fato gerador dos dois impostos;

À toda evidência, interpretação a contrario sensu nos leva à própria 

possibilidade de incidência do ICMS sobre o IPI (sobre o valor a ser pago a 

título de IPI) nos casos diversos daquele estabelecido na exceção. Desse modo, 

com muito mais razão, é permitida a incidência de outros tributos uns sobre 

os outros. A esse respeito, de ver que o próprio STF, em sede de repercussão 

geral no RE n. 582.461/SP, julgou constitucional a incidência do ICMS sobre o 

próprio ICMS (metodologia de cálculo “por dentro”), a saber:

1. Recurso extraordinário. Repercussão geral.

2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. 

Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. 

Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, 

Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta 

Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre 

contribuinte e fi sco e que não se trata de imposição tributária.

3. ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria base de cálculo. 

Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS, defi nida como o valor 
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da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2º, I, 

e 8º, I, da LC n. 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele 

faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor 

na operação. A Emenda Constitucional n. 33, de 2001, inseriu a alínea “i” no 

inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que 

cabe à lei complementar “fi xar a base de cálculo, de modo que o montante do 

imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou 

serviço”. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado como montante do 

imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, 

naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado 

dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a 

Lei Complementar fi cou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação 

da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações 

do exterior, de modo que o ICMS será calculado “por dentro” em ambos os casos.

4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito 

confi scatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de 

sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando 

a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, 

para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fi scal, 

de um lado não pode ser pífi a, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe 

confi ra característica confi scatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de 

futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta 

Suprema Corte, segundo a qual não é confi scatória a multa moratória no importe 

de 20% (vinte por cento).

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE n. 582.461/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 

18.5.2011).

Nessa mesma linha, o art. 155, § 2º, XII, “i”, da CF/1988 (incluído pela 

EC n. 33/2001), determinou expressamente a incidência do ICMS sobre o 

próprio ICMS, in verbis:

XII - cabe à lei complementar:

[...]

i) fi xar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, 

também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. (Incluída pela 

Emenda Constitucional n. 33, de 2001)

Impera mencionar que a posição do Plenário do STF já havia sido tomada 

antes mesmo do advento da EC n. 33/2001, no julgamento do RE n. 212.209/

RS (Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/acórdão Min. Nelson 
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Jobim, julgado em 23.6.1999), o que reforça o argumento de inexistir vedação 

constitucional a tal incidência.

Aliás, as próprias contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, por incidirem 

sobre a receita bruta, acabam por incidir sobre o valor que será destinado a seu 

próprio pagamento, isto é, incidem sobre elas mesmas, a lição já foi inclusive 

assimilada e referendada em recurso representativo da controvérsia por este STJ 

quando julgou a legalidade do repasse das ditas contribuições ao consumidor 

fi nal dentro das faturas de telefonia, consoante os cálculos “por dentro” das 

contribuições ao PIS/PASEP e COFINS efetuados pela Agência Nacional de 

Telecomunicações - ANATEL, verbo ad verbum:

Processual Civil. Recurso especial representativo de controvérsia. Art. 543-C, 

do CPC. Administrativo. Serviço de telefonia. Demanda entre concessionária 

e usuário. PIS e COFINS. Repercussão jurídica do ônus fi nanceiro aos usuários. 

Faturas telefônicas. Legalidade. Disposição na Lei n. 8.987/1995. Política tarifária. 

Lei n. 9.472/1997. Tarifas dos serviços de telecomunicações. Ausência de 

ofensa a normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Divergência 

indemonstrada. Ausência de similitude fática dos acórdãos confrontados. Violação 

ao art. 535 do CPC. Inocorrência.

1. A Concessão de serviço público é o instituto através do qual o Estado atribui 

o exercício de um serviço público a alguém que aceita prestá-lo em nome próprio, 

por sua conta e risco, nas condições fi xadas e alteráveis unilateralmente pelo Poder 

Público, mas sob garantia contratual de um equilíbrio econômico-financeiro, 

remunerando-se pela própria exploração do serviço, e geral e basicamente mediante 

tarifas cobradas diretamente dos usuários do serviço.

2. O concessionário trava duas espécies de relações jurídicas a saber: (a) uma 

com o Poder concedente, titular, dentre outros, do ius imperii no atendimento 

do interesse público, ressalvadas eventuais indenizações legais; (b) outra com 

os usuários, de natureza consumerista reguladas, ambas, pelo contrato e 

supervisionadas pela Agência Reguladora correspondente.

3. A relação jurídica tributária é travada entre as pessoas jurídicas de Direito 

público (União, Estados; e Municípios) e o contribuinte, a qual, no regime da 

concessão de serviços públicos, é protagonizada pelo Poder Concedente e pela 

Concessionária, cujo vínculo jurídico sofre o infl uxo da supremacia das regras do 

direito tributário.

4. A relação jurídica existente entre a Concessionária e o usuário não possui 

natureza tributária, porquanto o concessionário, por força da Constituição federal e 

da legislação aplicável à espécie, não ostenta o poder de impor exações, por isso que 

o preço que cobra, como longa manu do Estado, categoriza-se como tarifa.

5. A tarifa, como instrumento de remuneração do concessionário de serviço 

público, é exigida diretamente dos usuários e, consoante cediço, não ostenta natureza 
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tributária. Precedentes do STJ: REsp 979.500/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJ 5.10.2007; AgRg no Ag 819.677/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, 

Primeira Turma, DJ 14.6.2007; REsp 804.444/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira 

Turma, DJ 29.10.2007; e REsp 555.081/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 

Primeira Turma, DJ 28.9.2006.

6. O regime aplicável às concessionárias na composição da tarifa, instrumento 

bifronte de viabilização da prestação do serviço público concedido e da manutenção 

da equação econômico-fi nanceira, é dúplice, por isso que na relação estabelecida 

entre o Poder Concedente e a Concessionária vige a normatização administrativa e 

na relação entre a Concessionária e o usuário o direito consumerista. Precedentes do 

STJ: REsp 1.062.975/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

23.9.2008, DJ de 29.10.2008.

7. O repasse de tributos para o valor da tarifa, consectariamente, não obedece 

ao regime tributário da responsabilidade tributária, por transferência, sucessão ou 

substituição, senão ao edital, ao contrato de concessão, aos atos de regulação do 

setor; e ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

8. A legalidade do repasse de tributos há de ser, primariamente, perquirida na 

lei que ensejou a oferta pública da concessão do serviço público e o respectivo 

contrato, sendo certo que, em sede de Recurso Especial, o vínculo travado entre 

as partes revela-se insindicável, em razão do óbice erigido pelo teor da Súmula 5/

STJ.

9. As premissas assentadas permitem concluir que: (a) a remuneração tarifária 

do valor pago pelo consumidor por serviço público voluntário que lhe é prestado, 

tem seu fundamento jurídico primário no art. 175, parágrafo único, inciso III, da 

Constituição Federal, pelo que a política adotada para a sua cobrança/fi xação 

depende de lei; (b) no contrato de concessão fi rmado entre a concessionária e 

o poder concedente, há cláusula expressa afi rmando que, “para manutenção do 

direito de uso, as prestadoras estão autorizadas a cobrar tarifa de assinatura”, 

segundo tabela fi xada pelo órgão competente. Precedentes do STJ: REsp 994.144/

RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.2.2008, DJ de 3.4.2008; 

REsp 1.036.589/MG, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

6.5.2008, DJ de 5.6.2008.

10. A estrutura das tarifas de telefonia decorre da legislação, verbis:

A Lei n. 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos, previsto no art. 175 da Constituição Federal, e 

dá outras providências, estabelece em seu art. 9º sobre a fi xação das tarifas de 

serviços públicos em geral:

“Art. 9º A tarifa do serviço público concedido será fi xada pelo preço da proposta 

vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no 

edital e no contrato.

(...)
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§ 2º Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fi m de 

manter-se o equilíbrio econômico-fi nanceiro.

§ 3º Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de 

quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando 

comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, 

conforme o caso.

§ 4º Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial 

equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, 

concomitantemente à alteração.” grifos nossos

A Lei n. 9.472/1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de 

telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros 

aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional n. 8, de 1995, 

preceitua sobre a as tarifas dos serviços de telecomunicações:

“Art. 93. O contrato de concessão indicará:

(...)

VII - as tarifas a serem cobradas dos usuários e os critérios para seu reajuste e 

revisão;”

“Art. 103. Compete à Agência estabelecer a estrutura tarifária para cada 

modalidade de serviço.

(...)

§ 4º A oneração causada por novas regras sobre os serviços, pela álea econômica 

extraordinária, bem como pelo aumento dos encargos legais ou tributos, salvo o 

imposto sobre a renda, implicará a revisão do contrato.” (grifos nossos)

11. A legalidade da tarifa acrescida do PIS e da COFINS assenta-se no art. 9º, § 3º 

da Lei n. 8.987/1985 e no art. 108, § 4º da Lei n. 9.472/1997, por isso que da dicção dos 

mencionados dispositivos legais dessume-se que é juridicamente possível o repasse 

de encargos, que pressupõe alteração da tarifa em função da criação ou extinção de 

tributos, consoante se infere da legislação in foco.

12. Dessarte, a normação das concessões e das telecomunicações são lex 

specialis em relação ao CDC e ao mesmo se sobrepuja.

13. A legalidade da tarifa e do repasse econômico do custo tributário encartado na 

mesma, exclui a antijuridicidade da transferência do ônus relativo ao PIS e à COFINS, 

tanto mais que, consoante reiterada jurisprudência desta Corte, a abusividade 

do Código de Defesa do Consumidor pressupõe cobrança ilícita, excessiva, que 

possibilita vantagem desproporcional e incompatível com os princípios da boa-fé e 

da eqüidade, inocorrentes no caso sub judice. Precedentes do STJ: REsp 994.144/RS, 

Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.2.2008, DJ de 3.4.2008; REsp 

1.036.589/MG, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJ 

de 5.6.2008.
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14. A legalidade no campo tributário é pro contribuinte, porquanto a invasão de 

sua propriedade, mediante estratégia estatal de exação, exige normatização prévia, 

obstando, a fortiori, a surpresa fi scal, consectário da segurança jurídica garantida 

constitucionalmente.

15. A legalidade no campo consumerista apresenta dupla face no sentido de que 

os direitos e deveres das partes não podem ser erigidos ao alvedrio das mesmas, à 

míngua de previsão legal, sob pena de confi gurar ilegal constrangimento.

16. A relação de consumo derivada da concessão de serviço público reclama 

interpretação harmônica entre as regras de concessão e o Código de Defesa 

do Consumidor, por isso que a imposição de obrigação ao concessionário não 

prevista em lei afronta o princípio da legalidade.

17. A concessão inadmite que se agravem deveres não previstos em 

detrimento do concessionário, por isso que os direitos dos usuários de serviço 

público concedido obedecem à ratio no sentido de que

“(...) Os usuários, atendidas as condições relativas à prestação do serviço 

e dentro das possibilidades normais dele, têm o direito ao serviço e ao que 

foi legalmente caracterizado como serviço adequado, no referido art. 6º, § 1º. 

O Concessionário não lhes poderá negar ou interromper a prestação, salvo, é 

claro, nas hipóteses previstas nas próprias cláusulas regulamentares. Cumpridas 

pelo usuário as exigências estatuídas, o concessionário está constituído na 

obrigação de oferecer o serviço de modo constituído e regular. Com efeito, sua 

prestação é instituída não apenas em benefício da coletividade concebida em 

abstrato, mas dos usuários, individualmente considerados, isto é, daqueles que 

arcarão com o pagamento das tarifas a fi m de serem servidos. Por isto, aquele a 

quem for negado o serviço adequado (art. 7º, I, c/c 6º, § 1º) ou que sofrer-lhe a 

interrupção pode, judicialmente, exigir em seu favor o cumprimento da obrigação 

do concessionário inadimplente, exercitando um direito subjetivo próprio. (...) 

Não cabendo discussão quanto à aplicabilidade do Código, as divergências 

doutrinárias se ferem quanto a extensão de sua aplicação e à identifi cação das 

espécies de serviços públicos que estariam sob seu âmbito de incidência. Para 

Dinorá Grotti ela só ocorrerá quando se trate de serviço individualizadamente 

remunerado, não cabendo discriminar em função de a remuneração ser denominada 

taxa ou tarifa. Ao nosso ver esta é a orientação geral correta, aduzindo-se que a 

aplicação do Código servirá para apontar benefícios suplementares aos que resultam 

diretamente dos direitos de usuário, conquanto inúmeras vezes, em rigor, estejam 

correspondendo ou a uma reiteração ou a um detalhamento deles. Entretanto, dadas 

as óbvias diferenças entre usuário (relação de direito público) e consumidor (relação 

de direito privado) com as inerentes conseqüências, certamente suas disposições 

terão de se compatibilizar comas normas de direito público, ou quando afronte 

prerrogativas indeclináveis do Poder Público ou com suas eventuais repercussões 

sobre o prestador de serviços (concessionário ou permissionário) (...)” in Curso de 

Direito Administrativo, Celso Antônio Bandeira de Mello, 25ª ed., Malheiros 

Editores, 2008, p. 733-735
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18. Ubi eadem ratio ibi eadem dispositio, por isso que discriminar os 

componenetes da tarifa equipara-se, v.g., a discriminação dos pulsos excedentes 

telefônicos, tarefa que reclama legislação específica impositiva do facere 

reclamado.

19. O direito à informação não pode ser inferido de norma genérica (o CDC) 

que, mercê de revelar sentido diverso da indicação dos tributos que compõem 

o custo da tarifa, infi rma lex specialis, que enuncia os direitos dos usuários do 

serviço, em razão de conferir interpretação extensiva ao Código de Defesa do 

Consumidor (CDC). Sob esse enfoque a legalidade estrita é aplicável no campo da 

imposição de deveres e de sanções no âmbito administrativo.

20. O Código de defesa do Consumidor, na sua exegese pós positivista, 

quanto à informação do consumidor deve ser interpretado no sentido de que 

o microssistema do Código de Defesa do Consumidor, o direito à informação 

está garantido pelo art. 6º, n. III, e também pelo art. 31, que prevêem que o 

consumidor tem direito a receber informações claras e adequadas a respeito dos 

produtos e serviços a ele oferecidos, assim dispondo:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: III – a informação adequada 

e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especifi cação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os 

riscos que apresentem; Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços 

devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, 

preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como 

sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.

21. O direito do consumidor e, em contrapartida, o dever do fornecedor de 

prover as informações e de o de obter aquelas que estão apenas em sua posse, 

que não são de conhecimento do consumidor, sendo estas imprescindíveis para 

colocá-lo em posição de igualdade, bem como para possibilitar a este que escolha 

o produto ou serviço conscientemente informado, ou, como denomina Sérgio 

Cavalieri Filho, de consentimento informado, vontade qualificada ou, ainda, 

consentimento esclarecido, consoante leciona Sergio Cavalieri Filho. Programa de 

responsabilidade civil, São Paulo: Atlas, 2008, p. 83.

22. “O consentimento esclarecido na obtenção do produto ou na contratação 

do serviço consiste, em suma, na ciência do consumidor de todas as informações 

relevantes, sabendo exatamente o que poderá esperar deles, sendo capacitados a 

“fazer escolhas acertadas de acordo com a necessidade e desejos individuais” Luiz 

Antonio Rizzatto Nunes, in O Código de defesa do consumidor e sua interpretação 

jurisprudencial, 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 295.

23. A exposição de motivos do Código de Defesa do Consumidor, sob esse 

ângulo esclarece a razão de ser do direito à informação no sentido de que: 

“O acesso dos consumidores a uma informação adequada que lhes permita fazer 

escolhas bem seguras conforme os desejos e necessidades de cada um” Exposição 
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de Motivos do Código de Defesa do Consumidor. Diário do Congresso Nacional, 

Seção II, 3 de maio de 1989, p. 1.663.

24. A informação ao consumidor, tem como escopo: “i) conciencialização 

crítica dos desejos de consumo e da priorização das preferências que lhes digam 

respeito; ii) possibilitação de que sejam averiguados, de acordo com critérios 

técnicos e econômicos acessíveis ao leigo, as qualidades e o preço de cada 

produto ou de cada serviço; iii) criação e multiplicação de oportunidades para 

comparar os diversifi cados produtos; iv) conhecimento das posições jurídicas 

subjetivas próprias e alheias que se manifestam na contextualidade das séries 

infindáveis de situações de consumo; v) agilização e efetivação da presença 

estatal preventiva, mediadora, ou decisória, de confl itos do mercado de consumo. 

Alcides Tomasetti Junior. O objetivo de transparência e o regime jurídico dos deveres 

e riscos de informação das declarações negociais para consumo, in Revista de 

Direito do Consumidor, n. 4, São Paulo: Revista dos Tribunais, número especial, 

1992, pp. 52/90.

25. Deveras, é forçoso concluir concluir que o direto à informação tem como 

desígnio promover completo esclarecimento quanto à escolha plenamente 

consciente do consumidor, de maneira a equilibrar a relação de vulnerabilidade 

do consumidor, colocando-o em posição de segurança na negociação de 

consumo, acerca dos dados relevantes para que a compra do produto ou serviço 

ofertado seja feita de maneira consciente.

30. Sob esse enfoque a ANATEL já afirmou em parecer exarado nos autos 

do REsp 859.877-RS que “caso ela venha a fi xar a tarifa bruta, a agência levará 

em conta os impostos que tem pertinência (ou seja, aqueles que incidem 

direta e indiretamente) com o serviço prestado pela empresa concessionária, 

ora Recorrente”. O que representa que: “a situação do consumidor é exatamente 

a mesma no caso de fixação de tarifa bruta ou líquida! O consumidor não tem 

situação de vantagem ou desvantagem em nenhuma das hipóteses, pois a carga 

tributária é exatamente a mesma em ambas as conjecturas”.

26. Ora, se a situação do consumidor não é alterada pela informação da carga 

tributária incidente direta e indiretamente na operação de telefonia, a mesma 

é irrelevante para que o consumidor possa fazer a escolha consciente de qual 

operadora de telefonia vai contratar, razão pela qual a falta de obrigação legal de 

ostentação em fatura telefônica, da descriminação dos tributos envolvidos nas 

operações de telefonia, é inconteste.

27. O projeto de lei, em tramitação no Congresso Nacional, mediante o qual 

se pretende a obrigatoriedade da informação sobre a totalidade de tributos 

cuja incidência infl ui na formação do preço dos produtos ou serviços, induz no 

raciocínio de que o fato de o tema ser objeto de projeto de lei reforça a falta de 

obrigatoriedade da ostentação dos tributos envolvidos na operação.

28. O Código de Defesa do Consumidor no art. 6º, inciso III, por seu turno, 

impõe ao fornecedor o dever de informar a composição e o preço do produto 
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ou do serviço oferecido o que não signifi ca que o fornecedor está obrigado a 

informar a composição de preço de seu produto ou serviço. O que o Código de 

Defesa do Consumidor no art. 6º, inciso III, estabelece é que o consumidor tem o 

direito de saber qual a composição do produto ou do serviço que pretende contratar, 

bem como qual o preço que deverá pagar por esse produto ou serviço.

29. O direito à informação previsto no CDC está indissociavelmente ligado aos 

elementos essenciais para que o consumidor possa manifestar seu consentimento 

esclarecido. Desse modo, a informação deve guardar relevância para o uso do 

produto, para sua aquisição, para a segurança, sendo certo que nesse contexto 

não se encaixa a carga tributária incidente na relação jurídica existente entre 

fornecedor e consumidor.

30. O repasse econômico do PIS e da COFINS, nos moldes realizados pelas empresa 

concessionária de serviços de telefonia, revela pratica legal e condizente com as 

regras de economia e de mercado, sob o ângulo do direito do consumidor.

31. O Princípio da Legalidade, consubstancial ao Estado de Direito, exige 

que a atividade administrativa, notadamente no que concerne à imposição de 

obrigações e sanções em razão de eventual descumprimento, se dê ao abrigo 

da lei, consoante se colhe da abalizada doutrina: “(...) significa subordinação 

da Administração à lei; e nisto cumpre importantíssima função de garantia aos 

administrados contra eventual uso desatado do Poder pelos que comandam 

o aparelho estatal. Entre nós a previsão de sua positividade está incorporada 

de modo pleno, por força os arts. 5º, II, 37, caput, e 84, IV, da Constituição 

federal. É fácil perceber-se sua enorme relevância ante o tema das infrações e 

sanções administrativas, por estarem em causa situações em que se encontra 

desencadeada uma frontal contraposição entre Administração e administrado, 

na qual a Administração comparecerá com todo o seu poderio, como 

eventual vergastadora da conduta deste último. Bem por isto, tanto infrações 

administrativas como suas correspondentes sanções têm que ser instituídas em 

lei – não em regulamentos, instrução, portaria e quejandos(...)” in Curso de Direito 

Administrativo, Celso Antônio Bandeira de Mello, 25ª ed., Malheiros Editores, 

2008, p. 837-838

32. Os tributos incidentes sobre o faturamento decorrente da prestação de 

serviços incidem sobre a remuneração auferida pelo concessionário, por isso que 

a criação ou a elevação dos tributos sobre a referida base de cálculo signifi ca o 

surgimento ou o aumento de uma despesa.

33. É inquestionável que a tarifa pelos serviços telefônicos compreende uma 

remuneração destinada a compensar os valores desembolsados pela operadora 

a título de PIS e COFINS, tanto que sempre foi aplicada, desde o momento da 

outorga das concessões e autorizações.

34. A ANATEL, como amicus curiae, manifestou-se no sentido de que a 

discriminação na fatura do valor atinente às contribuições para PIS e COFINS foi 

uma solução encontrada pela ANATEL para fazer face às variações do valor da 
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tarifa – variações relacionadas com o regime jurídico do ICMS e essa prática não 

representa qualquer benefício para o prestador do serviço, nem prejuízo para o 

usuário, como afi rmou a Agência Regularora.

35. A solução prática adotada pela ANATEL não significa uma elevação 

disfarçada do valor exigido dos usuários pelos serviços telefônicos. A tarifa 

continuou a abranger – como sempre ocorreu – a remuneração correspondente 

aos custos necessários à prestação do serviço. A discriminação de um valor 

de “tarifa líquida” e de uma “carga tributária” representou apenas uma solução 

prática para superar a difi culdade de determinar, de modo abrangente, o valor 

final máximo a ser cobrado dos usuários. Em consequência, restaria afirmar 

que incidindo PIS e COFINS sobre o faturamento, incabível fixar um valor 

correspondente a cada operação realizada com os usuários cabendo, assim, aos 

prestador do serviço o dever de calcular a fração de seu custo tributário em vista 

de cada usuário com relação ao PIS e a COFINS.

36. A vexata quaestio posta nos autos não envolve controvérsia de direito 

tributário, tampouco versa sobre tributos diretos e indiretos, sobre a sujeição 

passiva das contribuições examinadas ou do seu fato gerador. O núcleo da disputa 

envolve o conceito e a abrangência da tarifa dos serviços públicos delegados ou 

autorizados.

37. A previsão legal da obrigatoriedade da discriminação do valor devido a 

título de ICMS não envolve a composição tarifária e não é pro consumidor, mas, 

antes, se relaciona com a sistemática de não-cumulatividade do referido tributo, 

razão porque determina-se que o valor correspondente ao referido tributo 

estadual deve ser “destacado” na documentação fiscal emitida – de modo a 

assegurar a sua utilização para eventual compensação em operações posteriores.

38. Consoante bem destacado nos autos: (a) Se somente pudessem compor 

a tarifa as despesas cuja obrigatória discriminação tivesse sido prevista em lei, 

então a tarifa teria de ser composta exclusivamente pelo valor do ICMS. Uma vez 

realizada a outorga, os prestadores do serviço têm direito a obter precisamente 

a remuneração que lhes foi assegurada por meio do ato administrativo. A 

competência jurisdicional, universal para conhecer todos os litígios, não 

compreende o poder de alterar a planilha tarifária; (b) Sob certo ângulo, essa 

orientação foi albergada pelo STF, ainda que a propósito de intervenção 

legislativa, e pelo STJ:

“1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 

concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder 

descontos e isenções sem qualquer forma de compensação. 2. Afronta evidente 

ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na 

medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos 

contratos administrativos celebrados.” (ADI 2.733, Pleno, Rel. Min. Eros Grau, j. em 

26.10.2005, DJ de 3.2.2006)
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“1. A Lei n. 9.427/1996, art. 3º, VI, atribuiu competência à ANEEL para fi xar 

critérios para cálculo do preço de transporte de que trata a Lei n. 9.074/1995, 

art. 15, § 6º. Assim, a questão atinente aos critérios utilizados na composição do 

preço cobrado pelo serviço de transporte é matéria atinente ao mérito do ato 

administrativo da ANEEL, não sendo possível ao judiciário nela intervir, a não 

ser para aferir a legalidade. 2. Ameaçada a ordem pública quando inviabilizado 

o exercício regular das funções institucionais atribuídas por lei à ANEEL, a quem 

competia defi nir quais os encargos que guardam pertinência com as despesas 

que compõem o ‘custo de transporte’ de energia elétrica” (AgRg na SS 1.424/RJ, 

Corte Especial, rel. Min. Edson Vidigal, j. em 1º.2.2005, DJ de 6.6.2005 p. 172)

39. O eventual reconhecimento de que as tarifas telefônicas não poderão 

compreender a compensação pela carga tributária de PIS e COFINS conduz à 

inevitável conclusão de que se imporá recomposição tarifária.

40. A Agência Nacional e Telecomunicações (ANATEL), na sua função específi ca 

e intervindo como amicus curiae, esclareceu que a tarifa líquida de tributos que 

homologa não impede que nela incluam-se os tributos; salvo os de repasse 

vedado pela lei, como o Imposto de Renda e seus consectários, porquanto essa 

metodologia empregada visa a evitar que a Agência Reguladora imiscua-se na 

aferição da economia interna das empresas concessionárias, sendo certo que, 

de forma inequívoca, atestou a juridicidade do repasse econômico do PIS e da 

COFINS sobre as faturas de serviços de telefonia, consoante se colhe do excerto, 

verbis:

“Com os argumentos assim ordenados e apoio na legislação supracitada, 

inexiste fundamento jurídico para a inconformidade da recorrente, pois cabível 

a transferência do ônus fi nanceiro do PIS e da COFINS, bem como de tributos 

diretos, para o preço final da tarifa telefônica cobrada do contribuinte, por 

integrarem os custos na composição fi nal do preço.”

41. As questio iuris enfrentadas, matéria única reservada a esta Corte, permite-

nos, no afã de cumprirmos a atividade de concreção através da subsunção das 

quaestio facti ao universo legal a que se submete o caso sub judice, concluir que:

(a) o repasse econômico do PIS e da COFINS nas tarifas telefônicas é legítimo 

porquanto integra os custos repassáveis legalmente para os usuários no afã de 

manter a cláusula pétrea das concessões, consistente no equilíbrio econômico 

fi nanceiro do contrato de concessão;

(b) o direito de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC) 

não resulta violado pela ausência de demonstração pormenorizada dos custos do 

serviço, na medida em que a sua ratio legis concerne à informação instrumental 

acerca da servibilidade do produto ou do serviço, visando a uma aquisição segura 

pelo consumidor, sendo indiferente saber a carga incidente sobre o mesmo;

(c) a discriminação dos custos deve obedecer o princípio da legalidade, por isso 

que, carente de norma explícita a interpretação extensiva do Código de Defesa 
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do Consumidor cede à legalidade estrita da lei das concessões e permissões, 

quanto aos deveres do concessionário, parte geral onde resta inexigível à 

retromencionada pretensão de explicitação.

42. In casu, o reconhecimento da legitimidade do repasse econômico do PIS e da 

COFINS nas tarifas telefônicas conduz ao desprovimento da pretensão do usuário 

quanto à repetição do valor in foco, com supedâneo no art. 42, parágrafo único, do 

Código de Defesa do Consumidor.

43. A decisão que pronuncia-se de forma clara e sufi ciente sobre a questão 

posta nos autos não enseja recurso especial pela violação do art. 535, I e II, do 

CPC.

44. A ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados conduz à 

inadmissibilidade do Recurso Especial interposto com fulcro no art. 105, inciso III, 

alínea “c”, da Constituição Federal. Precedentes do STJ: EREsp 692.204/RJ, Primeira 

Seção, DJ de 4.9.2009; REsp 855.181/SC, Segunda Turma, DJ de 18.9.2009; e REsp 

1.099.539/MG, Primeira Turma, DJ de 13.8.2009.

45. É que o acórdão recorrido analisou a legalidade do repasse econômico do PIS 

e da COFINS nas tarifas telefônicas e o acórdão paradigma, ao revés, examinou 

a legalidade da inclusão da parcela relativa ao ICMS na base de cálculo do PIS e da 

Cofi ns.

46. Recurso Especial interposto pela empresa Brasil Telecom S/A parcialmente 

conhecido, pela alínea “a”, e, nesta parte, provido.

47. Recurso Especial interposto por Cláudio Petrini Belmonte desprovido (REsp 

n. 976.836-RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.8.2010).

Este STJ também já se manifestou em sede de recurso representativo da 

controvérsia no sentido da legalidade da inclusão da CSLL (isto é, do valor a ser 

pago a título de CSLL) dentro da base de cálculo do IRPJ e da própria CSLL, 

segue a ementa do julgado:

Processo Civil. Recurso especial representativo de controvérsia. Artigo 543-

C, do CPC. Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ. Base de cálculo. 

Contribuição Social sobre o Lucro - CSSL. Dedução vedada pelo artigo 1º, 

parágrafo único, da Lei n. 9.316/1996. Conceito de renda. Artigos 43 e 110, do 

CTN. Matéria de índole infraconstitucional. Lei ordinária e lei complementar. 

Interpretação conforme. Competência do Superior Tribunal de Justiça. Legalidade 

reconhecida.

1. A base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas (critério 

quantitativo da regra matriz de incidência tributária) compreende o lucro real, o 

lucro presumido ou o lucro arbitrado, correspondente ao período de apuração do 

tributo.
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2. O lucro real é defi nido como o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, 

exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária 

(artigo 6º, do Decreto-Lei n. 1.598/1977, repetido pelo artigo 247, do RIR/99).

3. A Lei n. 9.316, de 22 de novembro de 1996, vedou a dedução do valor da 

contribuição social sobre o lucro líquido (exação instituída pela Lei 7.689/1988) 

para efeito de apuração do lucro real, bem como para a identifi cação de sua 

própria base de cálculo, verbis:

“Art. 1º O valor da contribuição social sobre o lucro líquido não poderá ser 

deduzido para efeito de determinação do lucro real, nem de sua própria base de 

cálculo.

Parágrafo único. Os valores da contribuição social a que se refere este artigo, 

registrados como custo ou despesa, deverão ser adicionados ao lucro líquido do 

respectivo período de apuração para efeito de determinação do lucro real e de 

sua própria base de cálculo.”

4. O aspecto material da regra matriz de incidência tributária do imposto 

de renda é a aquisição de disponibilidade (econômica ou jurídica) de renda ou 

proventos de qualquer natureza, sendo certo que o conceito de renda envolve o 

produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos (artigo 43, inciso I, 

do CTN).

5. A interpretação sistemática dos dispositivos legais supracitados conduz 

à conclusão de que inexiste qualquer ilegalidade/inconstitucionalidade da 

determinação de indedutibilidade da CSSL na apuração do lucro real.

6. É que o legislador ordinário, no exercício de sua competência legislativa, tão-

somente estipulou limites à dedução de despesas do lucro auferido pelas pessoas 

jurídicas, sendo certo, outrossim, que o valor pago a título de CSSL não caracteriza 

despesa operacional da empresa, mas, sim, parcela do lucro destinada ao custeio 

da Seguridade Social, o que, certamente, encontra-se inserido no conceito de 

renda estabelecido no artigo 43, do CTN (produto do capital, do trabalho ou da 

combinação de ambos) (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 

1.028.133/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

19.5.2009, DJe 1º.6.2009; REsp 1.010.333/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 

Primeira Turma, julgado em 17.2.2009, DJe 5.3.2009; AgRg no REsp 883.654/SP, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 

13.3.2009; AgRg no REsp 948.040/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, 

julgado em 6.5.2008, DJe 16.5.2008; AgRg no Ag 879.174/SP, Rel. Ministro José 

Delgado, Primeira Turma, julgado em 2.8.2007, DJ 20.8.2007; REsp 670.079/SC, 

Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 27.2.2007, DJ 

16.3.2007; e REsp 814.165/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado 

em 15.2.2007, DJ 2.3.2007).

7. A interpretação da lei ordinária conforme a lei complementar não importa em 

alteração do conteúdo do texto normativo (regra hermenêutica constitucional 
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transposta para a esfera legal), não se confundindo com a declaração de 

inconstitucionalidade sem redução de texto, donde se dessume a índole 

infraconstitucional da controvérsia, cuja análise compete ao Superior Tribunal de 

Justiça.

8. Ademais, o reconhecimento da legalidade/constitucionalidade de 

dispositivo legal não importa em violação da cláusula de reserva de plenário, 

consoante se depreende da leitura da Súmula Vinculante 10/STF:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de 

órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente 

a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua 

incidência, no todo ou em parte.”

9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, 

do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (REsp n. 1.113.159-AM, Primeira Seção, Rel. 

Min. Luiz Fux, julgado em 11.11.2009).

Também foi referendada pelo STJ a inclusão do ICMS na base de cálculo 

do IPI, consoante os seguintes precedentes: REsp n. 675.663-PR, Segunda 

Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.8.2010; REsp n. 

610.908-PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 20.9.2005, 

AgRg no REsp n. 462.262-SC, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, 

julgado em 20.11.2007.

Nessa mesma linha, há várias outras situações de incidência de tributo 

sobre tributo que, por um motivo ou outro, ainda não receberam exame judicial. 

Para exemplo: a contribuição social incidente sobre a folha de salário e a devida 

pelo empregado, previstas, respectivamente, no inciso I, “a”, e no inciso II do art. 

195 da CF/1988. No primeiro caso, a contribuição ao incidir sobre a folha de 

salário incide, em consequência, sobre a contribuição do empregado; no outro, a 

contribuição do empregado ao incidir sobre o valor bruto da remuneração incide, 

por conseguinte, sobre ela mesma (MACIEL, Everardo & SCHONTAG, José 

Antônio. “O ICMS e a base de cálculo da COFINS”, Valor Econômico, edição de 

2.8.2002).

Em outro exemplo, também o IRPJ e a CSLL estão na base de cálculo 

das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS já que o valor que será utilizado 

para seu pagamento é proveniente das receitas auferidas pela empresa, isto é, 

constitui receita bruta.

Também o IRPJ está na base de cálculo do próprio IRPJ, já que a Provisão 

para o Imposto de Renda não é excluída do Lucro Líquido para a formação do 

Lucro Real (base de cálculo do IRPJ).
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Mais recentemente, foi decidido por este STJ, em sede de recurso 

representativo da controvérsia, que o valor reservado pela empresa para o 

pagamento do ISSQN compõe o faturamento e a receita bruta, a base de cálculo 

das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS:

Tributário. Recurso especial representativo de controvérsia. Art. 543-C do CPC 

e Resolução STJ n. 8/2008. Prestador de serviço. PIS e COFINS. Inclusão do ISSQN 

no conceito de receita ou faturamento. Possibilidade. Inexistência de violação dos 

arts. 109 e 110 do CTN.

1. Para efeitos de aplicação do disposto no art. 543-C do CPC, e levando em 

consideração o entendimento consolidado por esta Corte Superior de Justiça, 

fi rma-se compreensão no sentido de que o valor suportado pelo benefi ciário 

do serviço, nele incluindo a quantia referente ao ISSQN, compõe o conceito de 

receita ou faturamento para fi ns de adequação à hipótese de incidência do PIS e 

da COFINS.

2. A orientação das Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal 

Superior consolidou-se no sentido de que “o valor do ISSQN integra o conceito 

de receita bruta, assim entendida como a totalidade das receitas auferidas com o 

exercício da atividade econômica, de modo que não pode ser dedutível da base 

de cálculo do PIS e da COFINS” (REsp 1.145.611/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe 8.9.2010; AgRg no REsp 1.197.712/RJ, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9.6.2011; AgRg nos EDcl no REsp 1.218.448/

RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 24.8.2011; AgRg no 

AREsp 157.345/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2.8.2012; 

AgRg no AREsp 166.149/CE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado 

em 28.8.2012, DJe 4.9.2012; EDcl no AgRg no REsp 1.233.741/PR, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7.3.2013, DJe 18.3.2013; AgRg 

no AREsp 75.356/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 

15.10.2013, DJe 21.10.2013).

3. Nas atividades de prestação de serviço, o conceito de receita e faturamento 

para fi ns de incidência do PIS e da COFINS deve levar em consideração o valor auferido 

pelo prestador do serviço, ou seja, valor desembolsado pelo benefi ciário da prestação; 

e não o fato de o prestador do serviço utilizar parte do valor recebido pela prestação 

do serviço para pagar o ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

Isso por uma razão muito simples: o consumidor (benefi ciário do serviço) não é 

contribuinte do ISSQN.

4. O fato de constar em nota fi scal informação no sentido de que o valor com o 

qual arcará o destinatário do serviço compreende quantia correspondente ao valor 

do ISSQN não torna o consumidor contribuinte desse tributo a ponto de se acolher a 

principal alegação das recorrentes, qual seja, de que o ISSQN não constituiu receita 

porque, em tese, diz respeito apenas a uma importância que não lhe pertence (e sim 

ao município competente), mas que transita em sua contabilidade sem representar, 

entretanto, acréscimo patrimonial.
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5. Admitir essa tese seria o mesmo que considerar o consumidor como sujeito 

passivo de direito do tributo (contribuinte de direito) e a sociedade empresária, 

por sua vez, apenas uma simples espécie de “substituto tributário”, cuja 

responsabilidade consistiria unicamente em recolher aos cofres públicos a exação 

devida por terceiro, no caso o consumidor. Não é isso que se tem sob o ponto de 

vista jurídico, pois o consumidor não é contribuinte (sujeito passivo de direito da 

relação jurídico-tributária).

6. O consumidor acaba suportando o valor do tributo em razão de uma política 

do sistema tributário nacional que permite a repercussão do ônus tributário ao 

benefi ciário do serviço, e não porque aquele (consumidor) fi gura no polo passivo 

da relação jurídico-tributária como sujeito passivo de direito.

7. A hipótese dos autos não se confunde com aquela em que se tem a chamada 

responsabilidade tributária por substituição, em que determinada entidade, por 

força de lei, fi gura no polo passivo de uma relação jurídico-tributária obrigacional, 

cuja prestação (o dever) consiste em reter o tributo devido pelo substituído para, 

posteriormente, repassar a quantia correspondente aos cofres públicos. Se fosse 

essa a hipótese (substituição tributária), é certo que a quantia recebida pelo 

contribuinte do PIS e da COFINS a título de ISSQN não integraria o conceito 

de faturamento. No mesmo sentido se o ônus referente ao ISSQN não fosse 

transferido ao consumidor do serviço. Nesse caso, não haveria dúvida de que 

o valor referente ao ISSQN não corresponderia a receita ou faturamento, já que 

faticamente suportado pelo contribuinte de direito, qual seja, o prestador do 

serviço.

8. Inexistência, portanto, de ofensa aos arts. 109 e 110 do CTN, na medida em 

que a consideração do valor correspondente ao ISSQN na base de cálculo do PIS e da 

COFINS não desnatura a defi nição de receita ou faturamento para fi ns de incidência 

de referidas contribuições.

9. Recurso especial a que se nega provimento (REsp n. 1.330.737-SP, Primeira 

Seção, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10.6.2015).

Já no caso das pessoas físicas, o valor que será utilizado para o pagamento 

do IPTU e do IPVA de imóveis e veículos automotores de sua propriedade sofre 

a tributação pelo IRPF. Isso sem falar na tributação indireta, pois aí tem-se que 

o IRPF incide sobre o ISS, o ICMS, o IPI, as contribuições ao PIS/PASEP 

e COFINS e tudo o mais que é suportado economicamente pelo consumidor 

fi nal. Veja-se que os exemplos são muitos e têm como limite a imaginação do 

intérprete da legislação, não havendo, por isso, qualquer parâmetro seguro para 

afi rmar que a incidência de tributo sobre tributo é vedada por alguma regra 

implícita constitucional ou infraconstitucional.
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Desse modo, o ordenamento jurídico pátrio comporta, em regra, a 

incidência de tributos sobre o valor a ser pago a título de outros tributos ou 

do mesmo tributo. Ou seja, é legítima a incidência de tributo sobre tributo ou 

imposto sobre imposto, salvo determinação constitucional ou legal expressa em 

sentido contrário, não havendo aí qualquer violação, a priori, ao princípio da 

capacidade contributiva.

Aliás, quanto à capacidade contributiva, extraio o seguinte conceito dos 

ensinamentos de Aliomar Baleeiro (BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à 

ciência das fi nanças. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 259, grifo nosso) em 

suas lições introdutórias à ciência das fi nanças:

A capacidade contributiva do indivíduo significa sua idoneidade econômica 

para suportar, sem sacrifício do indispensável à vida compatível com a 

dignidade humana, uma fração qualquer do custo total de serviços públicos. Não 

podendo medi-la em todos os casos, nem contando com a inteira sinceridade 

do contribuinte, o legislador estabelece, através do fato gerador de cada imposto, 

um sistema de indícios e presunções dessa capacidade fi scal. A propriedade de 

imóveis ou de riquezas mobiliárias, como ações de sociedades anônimas, títulos 

públicos etc., o recebimento de herança, a aquisição de bens, a percepção de 

rendas, a celebração de atos jurídicos, a despesa, sobretudo a que não se refere 

ao essencial à existência, são elementos indiciários da capacidade contributiva.

Da defi nição identifi ca-se duas formas de violação do princípio. A primeira 

seria a incidência tributária que sacrifi caria “o indispensável à vida compatível com 

a dignidade humana”. Ora, como imaginar que ocorre esse sacrifício em razão da 

incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS quando o próprio custo 

desses tributos é repassado economicamente pelas pessoas jurídicas contribuintes 

ao consumidor fi nal dos serviços prestados? Quem sofreria esse sacrifício? O 

consumidor fi nal? Mas o consumidor fi nal não é obrigado ao pagamento de 

nada, ele somente consome aquilo que ele mesmo elege como importante para 

si. Já o indispensável à vida de uma empresa subsume-se à lógica do mercado. Se 

todas as empresas submetem-se igualmente à exação e transferem igualmente 

seus custos ao consumidor final, somente haveria violação ao princípio se 

houvesse uma quebra generalizada no setor. Não é o que parece ter acontecido. 

A conclusão é que, nessa dimensão, o princípio da capacidade contributiva é 

imprestável para defi nir a não incidência das contribuições ao PIS/PASEP e 

COFINS sobre o valor correspondente ao ICMS.

Em outro aspecto do princípio da capacidade contributiva, que pode 

também ser extraído da mesma lição de Aliomar Baleeiro suso transcrita 
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(segunda parte grifada), sua violação consistiria na eleição pelo legislador 

de um fato gerador do tributo que não representasse qualquer indício ou 

presunção dessa capacidade fi scal. Dito de outra forma, no fato gerador do 

tributo deve estar necessariamente uma manifestação presumida de riqueza 

do contribuinte (eleição de um fato-signo presuntivo de riqueza). Esse fato-

signo corresponde à existência e acumulação de patrimônio, à aquisição de 

renda ou à disponibilização da renda através do consumo. Forma-se a tríade das 

manifestações de riqueza: patrimônio, renda, consumo.

Bem, no caso das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, o seu fato 

gerador é a receita bruta, aqui especifi camente aquela proveniente da circulação 

mercantil ou prestação de um serviço remunerado (pois o foco está no ICMS), 

o que se enquadra no conceito econômico de renda (sob o ponto de vista do 

contribuinte de direito, pois no ponto de vista do contribuinte de fato trata-

se de consumo). O que importa saber então é: se o valor pago pela venda dos 

bens ou serviços que ingressa na contabilidade da empresa prestadora e que 

será utilizado para o pagamento do ICMS devido por ela mesma na condição 

de contribuinte de direito representa receita sua, ou não. Se for receita sua, há 

fato-signo presuntivo de riqueza em obediência ao princípio da capacidade 

contributiva.

Enfi m, a discussão sobre a violação ao princípio da capacidade contributiva 

deságua inevitavelmente na defi nição da natureza jurídica do valor recebido pela 

empresa e que será por ela utilizado para pagar o ICMS. E essa defi nição quem 

dá não é só a natureza das coisas, mas também a legislação ordinária, como 

veremos abaixo.

2 - Do valor destinado ao pagamento do ICMS como receita bruta.

A primeira questão é saber se o valor a ser utilizado para o pagamento de 

tributos representa receita bruta da empresa prestadora porque esta é a base de 

cálculo mais ampla das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, consoante os 

arts. 1º, da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003 (totalidade das receitas):

Lei n. 10.833/2003

Art. 1º A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, 

com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento 

mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua denominação ou classifi cação contábil.

[...]
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Lei n. 10.637/2002

Art. 1º A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento 

mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua denominação ou classifi cação contábil.

[...]

De observar que os conceitos legais de receita bruta e receita líquida 

antecedem à Constituição Federal de 1988 e são dados pelo art. 12 e § 1º, do 

Decreto-Lei n. 1.598/1977 (dispositivos que até então não foram declarados 

inconstitucionais), transcrevo abaixo:

Decreto-Lei n. 1.598/1977

Art. 12 - A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da 

venda de bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados.

§ 1º - A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída 

das vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos 

impostos incidentes sobre vendas.

[...]

RIR/99

Art. 280. A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída 

das vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos 

impostos incidentes sobre vendas (Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, art. 12, § 1º).

Como bem rememorado na sustentação oral feita pela advogada da 

empresa contribuinte, o art. 12, do Decreto-Lei n. 1.598/1977, sofreu recentes 

modifi cações pela Lei n. 12.973/2014 apenas para esclarecer o conteúdo que já 

tinha antes, destrinchando o caput do art. 12 em quatro incisos, o seu § 1º em 

outros quatro incisos e com a adição dos §§ 4º e 5º. Transcrevo o texto atual, 

apenas a título ilustrativo:

Decreto-Lei n. 1.598/1977

Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei n. 12.973, de 2014)

I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela 

Lei n. 12.973, de 2014)

II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei n. 12.973, de 

2014)

III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei n. 

12.973, de 2014)
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IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não 

compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei n. 12.973, de 2014)

§ 1º - A receita líquida será a receita bruta diminuída de: (Redação dada pela Lei 

n. 12.973, de 2014)

I - devoluções e vendas canceladas; (Incluído pela Lei n. 12.973, de 2014)

II - descontos concedidos incondicionalmente; (Incluído pela Lei n. 12.973, de 

2014)

III - tributos sobre ela incidentes; e (Incluído pela Lei n. 12.973, de 2014)

IV - valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII 

do caput do art. 183 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações 

vinculadas à receita bruta. (Incluído pela Lei n. 12.973, de 2014)

§ 2º - O fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa ou a manutenção, 

no passivo, de obrigações já pagas, autoriza presunção de omissão no registro de 

receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.

§ 3º - Provada, por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer 

outro elemento de prova, a omissão de receita, a autoridade tributária poderá 

arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por 

administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual, 

ou pelo acionista controlador da companhia, se a efetividade da entrega e a 

origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas. (Redação dada 

pelo Decreto-Lei n. 1.648, de 1978).

§ 4º - Na receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos cobrados, 

destacadamente, do comprador ou contratante pelo vendedor dos bens ou pelo 

prestador dos serviços na condição de mero depositário. (Incluído pela Lei n. 

12.973, de 2014)

§ 5º - Na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes e os valores 

decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput do art. 

183 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações previstas no caput, 

observado o disposto no § 4º. (Incluído pela Lei n. 12.973, de 2014)

À toda evidência, as expressões “e dos impostos incidentes sobre vendas”, 

constante da redação original, e “tributos sobre ela incidentes”, constante da 

redação atual, além do § 5º da redação atual, deixam claro que o ISSQN e o 

ICMS devidos pela empresa prestadora de serviços na condição de contribuintes de 

direito fazem parte de sua receita bruta (pois incidem sobre parcela da receita 

bruta representada pelo faturamento da operação respectiva) e, quando dela 

excluídos, a nova rubrica que se tem é a receita líquida.

Essa situação não pode ser confundida com aquela outra decorrente 

da retenção e recolhimento do ISSQN e do ICMS pela empresa a título de 
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substituição tributária (ISSQN-ST e ICMS-ST). Nesse outro caso, a empresa 

não é a contribuinte, o contribuinte é o próximo na cadeia, o substituído. 

Quando é assim, a própria legislação tributária prevê que tais valores são 

meros ingressos na contabilidade da empresa que se torna apenas depositária 

de tributo (responsável tributário por substituição ou agente arrecadador) que 

será entregue ao Fisco. Então não ocorre a incidência das contribuições ao 

PIS/PASEP, COFINS, do IRPJ e da CSLL, já que não há receita da empresa 

prestadora. É o que estabelece o art. 279 do RIR/99:

Art. 279. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da 

venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e 

o resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei n. 4.506, de 1964, art. 44, e 

Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, art. 12).

Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem os impostos não cumulativos 

cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante, dos quais o 

vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário.

A redação do suso citado art. 279, do RIR/99 é corresponde à do atual 

art. 12, § 4º, do Decreto-Lei n. 1.598/1977: “Na receita bruta não se incluem os 

tributos não cumulativos cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante pelo 

vendedor dos bens ou pelo prestador dos serviços na condição de mero depositário”.

Há portanto duas situações bem distintas. Se a empresa é a contribuinte 

de direito do ISSQN e do ICMS, esses tributos são recolhidos a título próprio, 

tendo em conta a sua própria capacidade contributiva demonstrada pelo volume 

de suas vendas que gera para si receita. Essa mesma receita demonstra também 

sua capacidade contributiva para o pagamento das contribuições ao PIS/PASEP 

e COFINS, também a título próprio, na condição de contribuinte de direito. 

Em verdade, o que existem são etapas econômicas sucessivas (vendas/circulação 

e receita) gerando tributações diversas, o que é perfeitamente coerente com o 

ordenamento jurídico.

Já quando a empresa prestadora é responsável tributária por substituição 

pelo pagamento do ISSQN-ST e do ICMS-ST, esses tributos são recolhidos 

por substituição, tendo em conta a capacidade contributiva do substituído, 

que também é demonstrada pelo volume de suas vendas (do substituto) a ele 

direcionadas (ao substituído). Aqui não há receita da empresa prestadora para 

o pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, já que o valor dos 

tributos (ISSQN-ST e ICMS-ST) não é produto de sua atividade, mas sim 

da obrigação legal de retê-los por razões de política fi scal. Não houvesse essa 
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obrigação, os tributos seriam pagos diretamente pelo substituído. Neste segundo 

caso, o valor dos tributos é produto da atividade do substituído. Desse modo, 

tanto num quanto noutro caso não existe qualquer violação ao princípio da 

capacidade contributiva.

3 - Do valor destinado ao pagamento do ICMS como faturamento.

Também importante é saber se o valor a ser utilizado para o pagamento 

de tributos representa uma parcela específica da receita bruta da empresa 

prestadora denominada de faturamento, porque esta é a base de cálculo das 

contribuições ao PIS/PASEP e COFINS na sistemática (antiga) cumulativa, 

consoante o arts. 2º, da Lei n. 9.718/1998:

Art. 2º As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas 

jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, 

observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.

Art. 3º O faturamento a que se refere o art. 2º compreende a receita bruta de 

que trata o art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação 

dada pela Lei n. 12.973, de 2014)

Menciono também o art. 3º apenas para registrar que na sistemática atual, 

depois da Lei n. 12.973/2014, as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, 

cumulativas ou não, passaram a ter por base de cálculo a receita bruta como um 

todo.

Pois bem, tanto o ICMS quanto o ISSQN e o IPI são tecnicamente 

classifi cados como impostos gerais sobre as vendas. A característica principal 

desse tipo de tributo é ter como fato gerador a manifestação de riqueza que 

se revela no momento da circulação da mercadoria, produto ou prestação de 

serviço. Ou seja, no fato gerador está o preço que o adquirente paga na operação 

de compra e venda que se revela como manifestação de riqueza tanto do 

adquirente (ótica do consumo) quanto do vendedor (ótica da renda), gerando 

uma tributação proporcional a todos os bens e serviços produzidos e postos em 

circulação pelas empresas (COSCIANI, Cesare. El impuesto al valor agregado. 

Trad. Carlos M. Giuliani Fonrouge. Buenos Aires: Depalma, 1969, p. 1).

Sob o ponto de vista econômico, na composição desse preço entram 

potencialmente todos os custos do vendedor (aluguel, pessoal, manutenção, 

insumos, etc.), inclusive aqueles decorrentes da carga tributária que suporta direta ou 

indiretamente.
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Não por acaso que esse tipo de tributação sempre foi o preferido ao 

longo da história, já que a tributação direta não atingia muitos contribuintes 

(poucos eram aqueles que possuíam bens ou rendimentos próprios). Além 

disso, o controle da tributação direta era mais difícil, exigia maior dispêndio de 

recursos por parte do Estado e não conseguia extrair dos contribuintes meios 

signifi cativos sem os incitar à revolta. De modo oposto, a tributação indireta 

atingia todos os contribuintes por igual no que consumiam e vinha embutida no 

preço, sem se revelar. Outrossim, sua base tributária sempre se atrelou diretamente 

ao desenvolvimento das relações comerciais que é crescente (VASQUES, Sérgio. 

Origem e fi nalidades dos impostos especiais de consumo. Revista Fórum de Direito 

Tributário - RFDT, ano 3, n. 17, p. 49-98, set./out. 2005).

Desse modo, os impostos gerais sobre as vendas não nascem historicamente 

com qualquer obrigação de se discriminar na fatura quaisquer custos suportados. 

Veja-se que, no Brasil, a própria obrigação de emitir fatura existia apenas para 

as vendas mercantis a prazo (e não para aquelas à vista), consoante o art. 1º, da 

Lei n. 187/36:

Art. 1º Nas vendas mercantis a prazo entre vendedor e comprador domiciliados 

no territorio brasileiro, aquelle é obrigado a emittir e entregar ou remetter a este 

a factura ou conta de venda e respectiva duplicata, que este lhe devolverá, depois 

de assignal-a, fi cando com aquella.

[...]

Se não havia sequer a obrigação de emitir fatura, certamente não havia 

obrigação de nela discriminar quaisquer custos tributários. Assim, é evidente que 

desde o nascedouro da tributação sobre as vendas tudo o que se paga na operação 

é - salvo deduções legais - o preço do produto, mercadoria ou serviço, ou seja: 

faturamento. O fato de haver ou não discriminação na fatura do valor suportado pelo 

vendedor a título de tributação decorre apenas da necessidade de se informar ou não 

ao Fisco, ou ao adquirente, o valor do tributo embutido no preço pago.

No caso dos impostos sobre as vendas, essa necessidade somente surgiu 

quando os diversos ordenamentos jurídicos passaram a adotar o lançamento por 

homologação (informação ao Fisco) e/ou o princípio da não-cumulatividade 

(informação ao Fisco e ao adquirente), sob a técnica específi ca de dedução de 

imposto sobre imposto (imposto pago sobre imposto devido ou “tax on tax”). 

Isto porque as demais técnicas utilizáveis pelo princípio da não-cumulatividade 

(métodos aditivos direto/indireto e método subtrativo base sobre base) não 

fazem uso do crédito na fatura (invoice credit).
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No primeiro caso, a discriminação na fatura do custo tributário suportado 

foi imposta para permitir ao Fisco efetivar a fi scalização do autolançamento 

(lançamento por homologação) efetivado pelo vendedor contribuinte do 

imposto. No segundo caso, a discriminação na fatura se tornou obrigatória 

para, além de permitir ao Fisco realizar a apuração, permitir ao contribuinte 

contabilizar o crédito de imposto que irá utilizar para calcular o saldo do tributo 

devido dentro do princípio da não cumulatividade sob a técnica de dedução de 

imposto sobre imposto.

Tal foi o que aconteceu no Brasil, v.g., com o advento do Imposto sobre 

Consumo, que previu o autolançamento pelo contribuinte na nota fi scal (arts. 

19 e 20, da Lei n. 4.502/1964) e, posteriormente, com a Reforma Tributária 

de 1965 que criou o ICM não-cumulativo e o IPI não-cumulativo (arts. 11 e 

12 da EC n. 18/65), sob a sistemática de dedução de imposto sobre imposto. 

E tal é o que acontece com o ICMS, onde autolançamento pelo contribuinte na 

nota fi scal existe apenas para permitir ao Fisco efetivar a fi scalização a posteriori, 

dentro da sistemática do lançamento por homologação e permitir ao contribuinte 

contabilizar o crédito de imposto que irá utilizar para calcular o saldo do tributo 

devido dentro do princípio da não cumulatividade sob a técnica de dedução de 

imposto sobre imposto. Não se trata em momento algum de exclusão do valor do 

tributo do preço da mercadoria ou serviço.

Essa lógica levou o extinto Tribunal Federal de Recursos - TFR e este 

Superior Tribunal de Justiça - STJ a sumularem a matéria por nada menos que 

quatro vezes, no que se refere às contribuições ao PIS e FINSOCIAL, matéria 

em tudo semelhante à presente (PIS/PASEP e COFINS), transcrevo:

Súmula n. 191/TFR: É compatível a exigência da contribuição para o PIS com o 

Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrifi cantes.

Súmula n. 258/TFR: Inclui-se na base de calculo do PIS a parcela relativa ao ICM.

Súmula n. 68/STJ: A parcela relativa ao ICM inclui-se na base de calculo do PIS.

Súmula n. 94/STJ: A parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de calculo do 

FINSOCIAL.

Não é demais rememorar que tanto o extinto ICM quanto o extinto 

Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrifi cantes deram origem ao atual ICMS 

previsto na Constituição Federal de 1988 e eram objeto de autolançamento na 

nota fi scal.

Desse modo, os valores do ISSQN e do ICMS, destacados na nota, devidos 

e recolhidos pelas empresas vendedoras de mercadorias e/ou prestadoras de 
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serviços em razão de suas vendas de bens e serviços compõe o faturamento 

dessas empresas, submetendo-se à tributação pelas contribuições ao PIS/

PASEP e COFINS, não havendo aí qualquer afronta ao art. 110, do CTN, 

porque o conceito de faturamento empregado não diverge daquele histórica e 

juridicamente construído em Direito Privado, como demonstrado.

4 - Da distorção possível: redução dos créditos de PIS/PASEP e COFINS não-

cumulativos com aumento da tributação para determinadas empresas.

No caso específi co do ISSQN e do ICMS, como estes integram o preço das 

mercadorias ou serviços, seu valor é computado tanto para fi ns de pagamento 

das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS quanto para fi ns de creditamento 

das mesmas contribuições. Trata-se de consequência do fato de que o imposto 

é destacado em nota fi scal apenas para fi ns de controle e não-cumulatividade.

Acaso se entenda pela retirada do valor a ser pago a título de ISSQN 

ou ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, a 

consequência lógica é também a sua retirada da base de cálculo dos créditos 

de PIS/PASEP e COFINS não-cumulativos, sob pena de desarmonizar o 

sistema, afetando sua isonomia. Isto porque o pressuposto dessa retirada é que 

o ISSQN e o ICMS não integram o valor do serviço ou do bem, como defende 

o Relator Min. Napoleão. Sendo assim, se não integram o valor do serviço ou do 

bem para ser tributado pelas contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, também não 

integram o valor do serviço ou do bem para gerar crédito das referidas contribuições. 

Veja-se, que os arts. 3º, II, das Leis n. n. 10.637/2002 e 10.833/2003 permitem 

o creditamento dos preços dos bens e serviços utilizados como insumos e não o 

creditamento dos tributos, a saber:

Lei n. 10.833/2003

Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar 

créditos calculados em relação a:

[...]

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na 

produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive 

combustíveis e lubrifi cantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 

2º da Lei n. 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, 

ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classifi cados nas 

posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei n. 10.865, de 2004)

[...]
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Faço essa observação apenas para registrar que no presente julgamento 

é preciso não descurar da noção de Sistema Tributário. Com efeito, o 

impacto econômico de uma determinada razão de decidir, como fundamento 

determinante em um recurso representativo da controvérsia, pode extrapolar o 

caso dos autos para atingir também matérias ali não analisadas.

Neste caso, a decisão isolada pela negativa de inclusão do ISSQN na base 

de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS irá gerar um aumento 

da carga tributária sobre as empresas que fazem grande uso de prestação de serviços 

como insumo e têm como atividade principal qualquer outra que não seja a 

prestação de serviços, já que seus créditos de PIS/PASEP e COFINS sofrerão 

signifi cativa redução, pois o ISSQN não será componente do preço do insumo.

Já em relação ao ICMS, a decisão isolada pela negativa de inclusão do 

ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS irá gerar 

um aumento da carga tributária sobre as empresas que fazem grande uso da aquisição 

de bens como insumo e têm como atividade principal a prestação de serviços, já 

que seus créditos de PIS/PASEP e COFINS sofrerão signifi cativa redução, 

pois o ICMS não será componente do preço do insumo. Desse modo, o destino 

desses tributos está atrelado um ao outro.

5 - Do julgamento proferido pelo STF no RE n. 240.785/MG.

Consoante fartamente noticiado nos meios de comunicação, o Supremo 

Tribunal Federal - STF, em recente julgamento de matéria análoga, considerou 

inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao 

PIS/PASEP e COFINS. O precedente restou fi rmado com a seguinte ementa:

Tributo. Base de incidência. Cumulação. Impropriedade. Não bastasse a ordem 

natural das coisas, o arcabouço jurídico constitucional inviabiliza a tomada de 

valor alusivo a certo tributo como base de incidência de outro.

COFINS. Base de incidência. Faturamento. ICMS. O que relativo a título de 

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços não compõe 

a base de incidência da Cofi ns, porque estranho ao conceito de faturamento (RE n. 

240.785/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8.10.2014).

Considerou o STF que a base de cálculo da COFINS somente poderia 

incidir sobre a soma dos valores obtidos nas operações de venda ou de prestação 

de serviços (faturamento). Dessa forma, assentou que o valor retido a título 

de ICMS não refl etiria a riqueza obtida com a realização da operação, pois 

constituiria ônus fi scal e não faturamento.
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Em que pese o posicionamento do STF, registro, com todas as vênias, que 

a caracterização do valor do tributo como “ônus fi scal” somente é válida para 

os casos de substituição tributária, conforme já explicitei no item “2”, situação 

em que a empresa é mera depositária do valor do tributo. Outrossim, o julgado 

proferido não pode de modo algum ser tomado como sendo o posicionamento defi nitivo 

da Corte Suprema tendo em vista a pendência do julgamento do RE n. 574.706/

PR (este em sede de repercussão geral) e da ADC n. 18/DF, referentes ao ICMS. 

Especifi camente quanto ao ISSQN, ainda há o RE n. 592.616/RS a ser julgado 

também em sede de repercussão geral.

Sendo assim, com todas as vênias, discordo da tese levantada pelo Relator 

segundo a qual: “a) as verbas recebidas a título de tributo indireto são verbas 

que transitam apenas pelo contribuinte de direito e que devem ser repassadas aos 

reais titulares do quantum apurado, razão pela qual, não podem ser incluídas 

no faturamento da empresa para quantifi car valores devidos a título de PIS e de 

COFINS”. Em verdade, é justamente o oposto, conforme demonstrei e conforme 

esta Primeira Seção já referendou no recurso representativo da controvérsia 

REsp n. 1.330.737-SP (Primeira Seção, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 

10.6.2015) e não é demais lembrar que o Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

relator do presente processo, foi vencido no julgamento do precedente quando 

sustentou a mesma posição que agora sustenta.

Por fi m, registro a necessidade de estabilidade e coerência da jurisprudência 

deste STJ que já possui duas súmulas a respeito do tema e um recurso 

representativo da controvérsia, além de duas outras súmulas do extinto TFR, 

tudo em obediência aos princípios estabelecidos no art. 926 do CPC/2015:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, 

íntegra e coerente.

A estabilidade exigida no princípio diz respeito à jurisprudência 

específi ca do tema já formada por inúmeros precedentes já julgados pelo STJ. 

Já a coerência alcança os fundamentos determinantes dos precedentes que 

examinaram matéria semelhante. E aqui mais uma vez menciono: Súmula n. 

191/TFR; Súmula n. 258/TFR; Súmula n. 68/STJ; Súmula n. 94/STJ; e recurso 

representativo da controvérsia REsp n. 1.330.737-SP, Primeira Seção, Rel. Min. 

Og Fernandes, julgado em 10.6.2015.

Outrossim, alerto para aqueles que por ventura vierem a abraçar a posição 

do relator que a alteração de tese jurídica (fundamentos determinantes) adotada 
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em enunciados sumulares ou recursos representativos da controvérsia deverá 

sempre obedecer aos parâmetros estabelecidos pelo CPC/2015, a saber:

Art. 927. [...]

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, 

quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em 

julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e 

da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a 

rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo 

Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de 

casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse 

social e no da segurança jurídica.

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou 

de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de 

fundamentação adequada e específi ca, considerando os princípios da segurança 

jurídica, da proteção da confi ança e da isonomia.

[...]

Sendo assim, sugiro para efeito de recurso repetitivo, a tese de que: “O 

valor do ICMS, destacado na nota, devido e recolhido pela empresa compõe seu 

faturamento, submetendo-se à tributação pelas contribuições ao PIS/PASEP e 

COFINS, sendo integrante também do conceito maior de receita bruta, base de 

cálculo das referidas exações”.

Ante o exposto, divirjo do Relator no ponto onde não reconhece a inclusão 

do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, pois 

entendo pela legalidade dessa inclusão, de modo que nego provimento ao recurso 

especial do particular.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Em relação ao recurso especial da Fazenda Nacional, entendo por 

acompanhar o relator. Isto porque a Corte Especial deste STJ já fi rmou o 

entendimento de que a restrição legislativa do artigo 3º, § 2º, III, da Lei n. 

9.718/1998 ao conceito de faturamento (exclusão dos valores computados como 

receitas que tenham sido transferidos para outras pessoas jurídicas) não teve 

efi cácia no mundo jurídico já que dependia de regulamentação administrativa e, 

antes da publicação dessa regulamentação, foi revogado pela Medida Provisória 

n. 2.158-35, de 2001.Transcrevo:
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Processual Civil e Tributário. Agravo regimental. Embargos de divergência. PIS 

e COFINS. Base de cálculo. Art. 3º, § 2º, III, da Lei n. 9.718/1998. Norma de efi cácia 

limitada. Não-aplicabilidade. Súmula 168/STJ. Precedentes.

1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a embargos de 

divergência.

2. A embargante sustenta que “a norma em apreço teve vigência e efi cácia plena, 

independentemente de não ter sido editada a regulamentação administrativa”.

3. No seio das Turmas integrantes da 1ª Seção, restou fi rmada posição no 

sentido de que “se o comando legal inserto no artigo 3º, § 2º, III, da Lei n. 9.718/1998 

previa que a exclusão de crédito tributário ali prevista dependia de normas 

regulamentares a serem expedidas pelo Executivo, é certo que, embora vigente, 

não teve efi cácia no mundo jurídico, já que não editado o decreto regulamentador, 

a citada norma foi expressamente revogada com a edição de MP n. 1.991-18/2000” 

(AgRg no Ag 596.818/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28.2.2005).

4. Conforme posicionamento exarado pelo colendo STF (MI n. 20/DF, Rel. 

Min. Celso de Mello, DJ 22.11.1996), as normas de efi cácia limitada são aquelas 

que apresentam “aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, porque somente 

incidem totalmente sobre esses interesses, após uma normatividade ulterior que lhes 

desenvolva a aplicabilidade”.

5. Se o comando legal inserto no art. 3º, § 2º, III, da Lei n. 9.718/1998 previa que 

a exclusão de crédito tributário ali prevista dependia de normas regulamentares 

a serem expedidas pelo Executivo, é certo que, embora vigente, não teve efi cácia 

no mundo jurídico, já que não editado o decreto regulamentador, a citada norma 

foi expressamente revogada com a edição de MP n. 1.991-18/2000. Não comete 

violação do art. 97, IV, do CTN o decisório que em decorrência desse fato não 

reconhece o direito de o recorrente proceder à compensação dos valores que 

entende ter pago a mais a título de contribuição para o PIS e a COFINS.

6. In casu, o legislador não pretendeu a aplicação imediata e genérica da lei 

sem que lhe fossem dados outros contornos como pretende a recorrente, caso 

contrário, não teria limitado seu poder de abrangência. Precedentes desta Corte 

Superior.

7. Incidência do teor da Súmula 168/STJ: “Não cabem embargos de divergência, 

quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão 

embargado”.

8. Agravo regimental não-provido (AgRg nos EREsp n. 529.034/RS, Corte 

Especial, Rel. Min. José Delgado, julgado em 7.6.2006).

E nessa mesma linha: AgRg no Ag 596.818/PR, Primeira Turma, Rel. 

Min. Luiz Fux, DJ de 28.2.2005; EDcl no AREsp 797.544/SP, Primeira Turma, 

Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 14.12.2015, AgRg no Ag 544.104/PR, 

Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 28.8.2006; AgRg nos EDcl 
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no Ag 706.635/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 28.8.2006; AgRg 

no Ag 727.679/SC, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 8.6.2006; 

AgRg no Ag 544.118/TO, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 

2.5.2005; REsp 438.797/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, 

DJ 3.5.2004; e REsp 445.452/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 

10.3.2003; dentre outros.

Por consequência, integram a base de cálculo das contribuições ao PIS/

PASEP e COFINS os os valores que, computados como receita, tenham sido 

transferidos para outra pessoa jurídica.

Assim, sugiro a seguinte tese para efeito de recurso representativo da 

controvérsia: “O artigo 3º, § 2º, III, da Lei n. 9.718/1998 não teve efi cácia jurídica, 

de modo que integram o faturamento e também o conceito maior de receita 

bruta, base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, os valores que, 

computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica”.

Desse modo, acompanho Relator e dou provimento do recurso especial da 

Fazenda Nacional.

Ante o exposto, divirjo do Relator no ponto onde não reconhece a inclusão 

do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, pois 

entendo pela legalidade dessa inclusão, de modo que nego provimento ao recurso 

especial do particular e dou provimento do recurso especial da Fazenda Nacional.

É como voto.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Estou acompanhando o voto do 

eminente Relator, quanto ao recurso da Fazenda Nacional. Mas, quanto ao 

recurso do contribuinte, pelos fundamentos do voto ora apresentado pelo 

Ministro Mauro Campbell Marques, vou pedir a mais respeitosa vênia, para 

acompanhar a divergência. Isso porque, como o Ministro Mauro Campbell 

Marques demonstrou, na ementa que Sua Excelência acabou de ler, esta mesma 

Seção julgou um recurso repetitivo, em que entendeu, em uma situação símile, 

que o ISS é base de cálculo do PIS e da COFINS.

Então, entendo que, por uma questão de coerência com a conclusão 

adotada nesse outro repetitivo, de relatoria do Ministro Og Fernandes, devo 

acompanhar a divergência, inaugurada pelo Ministro Mauro Campbell Marques, 

pedindo vênia ao Ministro Relator.





Primeira Turma





RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 41.885-MG 

(2013/0096702-8)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Recorrente: Companhia de Telecomunicações do Brasil Central S/A - 

      CTBC

Advogados: Adriana Mandim Th eodoro de Mello e outro(s) - MG056145

Ana Vitória Mandim Th eodoro e outro(s) - MG058064

Juliana Cordeiro de Faria e outro(s) - MG063427

Humberto Th eodoro Neto e outro(s) - MG071709

Humberto Th eodoro Júnior e outro(s) - MG007133

Marcelo Augusto da Silveira e outro(s) - SP135562

Gustavo Martiniano Basso e outro(s) - SP206244

Leonardo Almeida Lage e outro(s) - DF043401

Recorrido: Estado de Minas Gerais

Procuradores: Carlos Victor Muzzi Filho e outro(s) - MG059966

   Ricardo Sérgio Righi e outro(s) - MG076000

Advogada: Fabiola Pinheiro Ludwig - MG100030

Recorrido: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas 

   Gerais DER/MG

Procurador: Hebert Alves Coelho e outro(s) - MG070154

Interes.: Furnas-Centrais Elétricas S.A

EMENTA

Processual Civil e Tributário. Recurso em mandado de segurança. 

Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação de Faixa de Domínio 

das Rodovias - TFRD. Lei n. 6.763/1975, com redação da Lei n. 

14.938/2003, ambas do Estado de Minas Gerais. Inconstitucionalidade 

declarada pela Corte Especial.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, julgando 

o incidente próprio, acolheu a argüição de inconstitucionalidade dos 

arts. 120-A e 120-C da Lei Mineira n. 6.763/1975, com a redação 

dada pela Lei n. 14.938/2003, razão pela qual deve ser afastada a 
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cobrança da Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação de Faixa 

de Domínio de Rodovias - TFRD.

2. Recurso ordinário provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sérgio Kukina 

(Presidente), Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Napoleão Nunes Maia 

Filho votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 25 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 11.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de recurso ordinário em 

mandado de segurança interposto pela Companhia de Telecomunicações do 

Brasil Central – CTBC Telecom, com fundamento no artigo 105, II, “b”, da 

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

Minas Gerais, assim ementado (fl . 639):

Mandado de segurança. Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação da 

Faixa de Domínio das Rodovias. Instituição. Lei Estadual n. 14.938. Declaração de 

inconstitucionalidade. Reserva de plenário. Dispensa. Aplicação do parágrafo único 

do art. 481 do CPC. Incidente de inconstitucionalidade. Julgamento. Corte Superior. 

Efeito vinculante. Diante do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n. 

1.0024.05.829125-3-011 pela Corte Superior deste Tribunal de Justiça, deve ser 

considerada constitucional a Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação da 

Faixa de Domínio das Rodovias, instituída pela Lei Estadual n. 14.938/2003.

Os embargos de declaração foram rejeitados, conforme ementa à fl . 770.

Nas razões recursais, a recorrente, concessionária de prestação de serviço 

de telefonia fi xa comutada (STFC), alega que: (a) não obstante a lei estadual 
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mencione que o fato gerador da Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação 

da Faixa de Domínio das Rodovias é o exercício do poder de polícia relativo à 

fi scalização da instalação dos equipamentos necessários à prestação do serviço 

de telecomunicações nas faixas de domínio das rodovias, tal fi scalização inexiste, 

o que evidencia que a tributação está recaindo sobre a própria ocupação do 

subsolo das faixas de domínio; (b) a base de cálculo da taxa é fl agrantemente 

ilegal e abusiva, não guardando relação com os custos da suposta atuação estatal; 

(c) o STF, em caso semelhante, já se manifestou sobre a presente controvérsia, 

no julgamento do RE 581.947/RO, submetido ao rito da repercussão geral; (d) a 

taxa em apreço viola os arts. 21, XI, 22, IV e 145, II, da Constituição Federal, 77 

e 78 do CTN; e (e) “o DER não tem como fi scalizar a instalação de redes, cabos 

e fi bras no subsolo das rodovias (e mesmo no solo, em relação aos poucos pontos 

em que há cabeamento não subterrâneo), atestar a regularidade desta utilização 

e muito menos multar a impetrante/recorrente em caso de descumprimento 

de alguma norma técnica. Essa competência fi scalizatória é conferida apenas à 

ANATEL, órgão que possui o aparato para identifi car eventual irregularidade. 

Assim, não se afi gura legítima a cobrança de taxa pelo Estado em função de 

suposto poder de polícia exercido pelo DER se, em verdade, não existe qualquer 

fi scalização!” (fl . 797).

Contrarrazões apresentadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem 

do Estado de Minas Gerais - DER/MG (fl s. 809-822) e pelo Estado de Minas 

Gerais (fl s. 829-838), nas quais sustentam, em síntese, o acerto da decisão 

tomada pela Corte estadual.

O Ministério Público Federal, em seu parecer de fl s. 855-860, opinou pelo 

provimento do recurso ordinário.

Às fls. 865-869, a Primeira Turma deste STJ instaurou incidente de 

inconstitucionalidade da lei em questão, o qual foi acolhido, por unanimidade, 

pela Corte Especial, nos termos do voto do relator (fl s. 949-961), para declarar 

a inconstitucionalidade dos arts. 120-A e 120-C da Lei Mineira n. 6.763/1975, 

com a redação dada pela Lei n. 14.938/2003, que disciplinaram o fato gerador e 

a base de cálculo da Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação de Faixa de 

Domínio de Rodovias – TFRD por afronta aos arts. 21, XI, 22, IV, e 145, II, e § 

2º, da Constituição Federal, e 77 e 78 do CTN.

Em nova manifestação, o MPF ratifi cou o provimento do recurso, nos 

termos do parecer de fl s. 973-979.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Como visto, trata-se de 

recurso ordinário interposto contra o v. acórdão denegatório do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferido nos autos do mandado de 

segurança impetrado com o objetivo de eximir a contribuinte da Taxa de 

Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio das Rodovias - 

TFDR prevista na Lei n. 6.763/1975, com a redação da Lei n. 14.938/2003, 

ambas do Estado de Minas Gerais, bem como de aplicar as penalidades 

decorrentes do não pagamento, continuando a ser emitidas as licenças para uso 

e ocupação das faixas de domínio e a Certidão Negativa de Débitos Estaduais.

A questio iuris não reclama maiores discussões, porquanto a Corte Especial 

do Superior Tribunal de Justiça, julgando o incidente próprio, acolheu a argüição 

de inconstitucionalidade dos arts. 120-A e 120-C da Lei Mineira n. 6.763/1975, 

com a redação dada pela Lei n. 14.938/2003, nos termos da seguinte ementa 

(fl s. 947-948):

Tributário. Arguição de inconstitucionalidade em recurso ordinário em 

mandado de segurança. Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa 

de Domínio das Rodovias. Lei Mineira n. 6.763/1975.

1. Incidente que versa sobre a (in)constitucionalidade dos arts. 120-A, II, e 120-

C da Lei Estadual Mineira n. 6.763/1975, que regulam a Taxa de Licenciamento 

para Uso ou Ocupação da Faixa das Rodovias - TFDR por concessionária de serviço 

público.

2. O acórdão recorrido reconheceu a constitucionalidade da taxa, por entender 

que ela não remunera a ocupação da faixa de domínio pelas concessionárias de 

serviço público (no caso, de telefonia fi xa), mas, sim, o poder de polícia decorrente 

da fi scalização do DER/MG sobre essa ocupação.

3. Entretanto, inexiste o poder de polícia a legitimar a cobrança do tributo 

em questão, pois, além de a competência para legislar sobre comunicações ser 

privativa da União, o poder de fi scalização de atividades relacionadas à prestação 

do serviço público de telecomunicações não é da competência do aludido órgão 

estadual, mas, sim, da agência federal que regula o setor (Anatel).

4. Constata-se que, em verdade, a taxa em questão foi instituída para cobrar 

pelo uso da faixa de domínio, não sendo possível exigir essa remuneração de 

concessionária de serviço público, tal como já decidido pelo STF e pelo STJ. 

Precedentes: STF, RE 581.947/RO, Rel. Min. Eros Grau, DJe 27.8.2010, submetido 

ao rito da repercussão geral; RE 811.620-MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowiski, 

DJe 5.5.2015 e STJ, REsp 1.246.070/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
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Segunda Turma, DJe 18.6.2012; STJ, REsp 802.428/SP, Rel. Ministro Francisco 

Falcão, Primeira Turma, DJ 25.5.2006.

5. Patente a inconstitucionalidade dos arts. 120-A e 120-C da Lei Mineira n. 

6.763/1975, com a redação dada pela Lei n. 14.938/2003, que disciplinaram o fato 

gerador e a base de cálculo da Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação de 

Faixa de Domínio de Rodovias - TFRD por afronta aos arts. 21, XI, 22, IV e 145, II e § 

2º, da CF e os arts. 77 e 78 do CTN.

6. Arguição de inconstitucionalidade acolhida.

Resolvida assim a questão constitucional, que constitui o cerne da presente 

demanda, é de ser acolhido o pedido posto na inicial, concedendo-se a ordem 

pleiteada.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso ordinário.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.208.338-MT (2010/0154108-4)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Recorrente: Juan Pablo Correa Gossweiler e outro

Advogado: Marli Maria Copini Lanner - MT011262

Recorrido: Paulenes Cardoso da Silva

Advogado: José Marcílio Donega - MT003079A

Interes.: Durval Cichetto Junior e outros

EMENTA

Administrativo. Recurso especial. Concurso público. Serviços 

notariais e de registro. Outorga de titularidade viciada por erro 

da Administração. Exercício de nova escolha dentre as serventias 

vagas. Legalidade. Observância da ordem classifi catória. Revisão. 

Impossibilidade. Incidência da Súmula 5 e 7/STJ.
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Recurso de Juan Pablo Correa Gossweiller:

1. A controvérsia diz respeito a aferição da legalidade ou não da 

conduta da Administração Pública, que, ao reconhecer ter incorrido 

em erro na listagem de serventias vagas do concurso em questão, 

permitiu ao candidato prejudicado (no caso, o recorrido, que teve a 

sua escolha inicial revogada judicialmente), a escolha de uma nova 

serventia dentre as atualmente vagas (após a homologação do resultado 

dos demais candidatos).

2. Para se acolher a tese do recorrente e concluir pela inobservância 

da ordem classifi catória do certame, com a possibilidade de reabertura 

de oportunidade de escolha daqueles já empossados em razão de 

desistência de outros candidatos mais bem colocados, necessário seria, 

primeiramente, conferir e, se existentes, interpretar as regras editalícias 

a esse respeito. Em outras palavras, haveria de se verifi car a previsão do 

edital a respeito do exercício de escolha das serventias, da possibilidade 

de nova opção, do destino das serventias não preenchidas, dentre 

outras questões relevantes para a solução do presente caso.

3. Daí se vê que a análise da pretensão recursal, da forma como 

ora se apresenta, bem como a alteração das conclusões adotadas pelo 

Tribunal de origem atinentes à observância da ordem classifi catória 

do concurso, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo 

fático-probatório constante dos autos, principalmente das disposição 

contidas no edital (as quais o recorrente, inclusive, aduz terem sido 

desrespeitadas), providência vedada em sede de recurso especial, a teor 

dos óbices previstos nos Enunciado n. 5 e 7 da Súmula do STJ.

4. Recurso especial não conhecido.

Recurso de Suelene Cock Correa:

1. A recorrente não é parte legítima no processo, na medida em 

que se apresentou tardiamente ao processo, tão somente por ocasião 

interposição de embargos declaratórios na origem, sem, contudo, 

requerer, ora alguma, seu ingresso no feito, nem mesmo como terceira 

interessada. Ademais, a admissão extemporânea, além de ser incabível 

na via eleita, contrariaria decisão proferida pela Corte a quo, de 

expresso indeferimento de citação de todos os pretensos litisconsortes, 

matéria já preclusa, conforme informado às fl s. 822.

2. Recurso especial não conhecido. 
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ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, não conhecer do recurso especial, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena 

Costa, Gurgel de Faria e Napoleão Nunes Maia Filho votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 25 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 7.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de recurso especial interposto 

por Juan Pablo Correa Gossweiler e Suelene Cock Correa, com fulcro na 

alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Órgão 

Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado (fl . 

816/818):

Mandado de segurança individual. Concurso público para ingresso na 

titularidade dos serviços notariais e de registro do foro extra judicial do Estado 

de Mato Grosso. Candidato que teve revogada a outorga da titularidade da 

serventia que havia escolhido em audiência pública de escolha. Revogação 

decorrente do cumprimento de ordem judicial que reconheceu que a serventia 

não se encontrava vaga. Escolha do candidato viciada por erro exclusivo da 

Administração Pública que não informou estar a vacância da serventia sub judice. 

Omissão do Conselho da Magistratura em oportunizar ao candidato o exercício 

do direito subjetivo de nova escolha. Pedido de providências pendente de 

julgamento. Desrespeito por parte do Administrador ao dever de observância 

ao princípio constitucional da razoável duração do processo administrativo. 

Ilegalidade verifi cada. Omissão sanada através do writ.

I) Preliminares de decadência e de inadequação da via eleita. Rejeição.

1. Tratando-se de ato omissivo que se protrai no tempo, não se opera a 

decadência do direito à impetração do mandado de segurança. Precedentes do 

STJ.

2. O ato administrativo impugnado via mandado de segurança deve ser 

operante e exeqüível. Razão pela qual a Lei n. 1.533/1951, em seu art. 5, inc. 
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I veda a utilização do writ quando o ato impugnado for passível de recurso 

administrativo dotado de efeito suspensivo.

Todavia, não há proibição legal à parte escolher entre impugnar o ato via 

recurso administrativo ou via mandado de segurança - o que é vedado, segundo a 

melhor exegese do dispositivo legal, é a utilização simultânea destas duas vias de 

impugnação. Jurisprudência do extinto TFR e do STJ.

II) Mérito

1. Malgrado não incumba ao Poder Judiciário imiscuir-se em questões de 

mérito administrativo, não se pode olvidar que o judicial control engloba - na 

aferição da legalidade dos atos administrativos - a razoabilidade ou não da 

demora na apreciação de pleitos. Pois a eventual morosidade estatal, além de 

não afastar a jurisdição (CF, art. 5, inc. XXXV), não pode servir de justifi cativa para 

infi rmar o direito constitucional de o particular receber uma resposta do Estado à 

sua pretensão.

2. Como o administrador público deve respeito ao princípio constitucional 

da razoável duração do processo administrativo, bem como a inatividade estatal 

impugnada é visivelmente passível de estar lesando direito líquido e certo do 

candidato, pode e deve ser impugnada através de mandado de segurança.

3. Não se reveste de legalidade a omissão do Conselho da Magistratura em não 

oportunizar, de pronto, a candidato aprovado em concurso público o exercício 

de nova escolha de serventia extrajudicial, quando esta reescolha tem como 

principal motivo a revogação de escolha e outorga anteriormente feita por erro 

exclusivo da comissão de concurso - que não fez constar no edital que divulgou 

as serventias vagas, a existência de lide judicial pendente relativamente ao ofi cio 

eleito pelo candidato -.

4. O exercício pelo candidato do direito de escolher nova serventia não 

ofende a ordem classifi catória dos aprovados nem os princípios constitucionais 

administrativos, uma vez que, na audiência pública do dia 9.4.2007, os demais 

candidatos aprovados - com observância rigorosa de classifi cação - exerceram 

o direito de escolherem as serventias de sua preferência dentre aquelas que, à 

época, se encontravam vagas.

5. Logo, ainda que tenham surgido serventias vagas face à desistência de 

posse de algum candidato, não ressurge o direito dos candidatos que já tinham 

eleito suas serventias, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança 

jurídica. Precedentes do STJ.

6. O candidato impetrante, diferentemente dos demais candidatos aprovados 

e que exerceram o direito de escolha de serventia, foi forçado, para cumprir 

decisão judicial, a abandonar o cartório que havia escolhido (2º Ofi cio da Comarca 

de Porto Esperidião) - porque, em verdade, por erro da Administração, o não 

havia sido informado que esta serventia fi gurava dentre aquelas vagas, mas sob 

discussão judicial -.
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7. Tendo o impetrante manifestado expressamente escolha pela serventia do 1º 

Ofi cio de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Diamantino, 

bem assim presente nos autos do writ prova de que a serventia encontra-se vaga, 

reconhece-lhe o direito líquido e certo de titularizá-la, ordenando, para tanto, que 

o Conselho da Magistratura adote as providências administrativas necessárias à 

outorga.

Rejeitaram as preliminares e, no mérito, concederam a segurança.

Os embargos de declaração foram rejeitados, conforme acórdão de fl . 

1.157/1.167.

No apelo especial, os recorrente alegam que o acórdão atacado, ao conceder 

a outorga do 1º Ofício da Comarca de Diamantino ao Sr. Paulenes Cardoso 

da Silva, ora recorrido, classifi cado em 54º lugar, sem consultar, previamente, o 

interesse dos candidatos melhor classifi cados, acabou por não observar a estrita 

ordem de classifi cação do concurso, violando o disposto no artigo 19 da Lei n. 

8.935/1994 (Lei dos Notários e dos Registradores), como também as regras 

previstas no edital de abertura do certame e diversos princípios que regem 

a atividade administrativa (igualdade, isonomia, legalidade, impessoalidade, 

moralidade e efi ciência administrativa).

Em suas razões, explicam que, em 9.4.2007, foi realizada a sessão pública 

de escolha de serventias do concurso de ingresso na atividade notarial e de 

registro do Estado do Mato Grosso, a qual obedeceu estritamente a ordem de 

classifi cação, como rege o edital. Ocorre que, o segundo colocado, Sr. Márcio 

Silva Fernandes, embora tenha realizado originalmente a escolha do 1º Ofício 

de Diamantina, deixou de tomar posse no cargo, por motivos pessoais, o que 

daria ensejo à sua oportunização de escolha primeiramente aos candidatos 

classifi cados entre a 3ª e a 54ª posição e, somente após a manifestação de todos 

estes, ao recorrido.

Registram, também, que a solução mais justa e adequada ao caso dos 

autos foi a adotada pelo Conselho da Magistratura do TJMG, no âmbito 

administrativo, no sentido de disponibilizar serventia equivalente à aquela que o 

candidato havia originalmente escolhido e não uma com rendimentos cerca de 

vinte vezes maior.

O recorrido apresentou contrarrazões às fl s. 1.267/1.269, no sentido de 

que: i) a Administração Pública, em audiência pública, oportunizou o exercício 

de escolha das serventia vagas, com rigorosa observância à classifi cação, a todos 

os candidatos classifi cados no certame até a 71ª colocação; ii) a oportunização 
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de nova escolha de serventia pelo recorrido só se deu em decorrência de erro 

da Administração, que reconheceu, posteriormente, ter oferecido serventia não 

disponível; iii) seja como for, certo é que o surgimento de serventias vagas em 

face da desistência de posse de alguns candidatos não faz ressurgir novo direito 

de escolha dos candidatos que tinha eleito suas serventias.

Os autos advieram a esta Corte em face do provimento dado ao Ag 

1.241.852 (fl s. 1.326).

O MPF opinou pelo provimento do recurso especial (fl s. 1.480/1.488), 

ao fundamento de que “o julgamento do mandamus em favor do 54º colocado, 

em detrimento do interesse dos outros 53 (cinquenta e três) candidatos melhor 

classifi cados, em especial os recorrentes, posicionaram-se em 3º e 4º lugares, 

fere o elenco normativo que disciplina o concurso público”. Aponta como 

precedente o RMS 17.591/RJ, de Rel. do Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 

10.10.2005.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): De início, cumpre registrar a 

ilegitimidade da recorrente Suelene Cock Correa, na medida em que se apresentou 

tardiamente ao processo, tão somente por ocasião interposição de embargos 

declaratórios na origem, sem, contudo, requerer, ora alguma, seu ingresso no 

feito, nem mesmo como terceira interessada.

Ademais, a admissão extemporânea, além de ser incabível na via eleita, 

contrariaria decisão proferida pela Corte a quo, de expresso indeferimento 

de citação de todos os pretensos litisconsortes, matéria já preclusa, conforme 

informado às fl s. 822.

Em relação ao recorrente Juan Pablo Correa Gossweiller, o recurso pode ser 

analisado, sendo que, primeiramente, faz-se necessário um breve histórico dos 

autos.

Consta dos autos que, em 9.4.2007, foi realizada a sessão pública de 

escolha de serventias do concurso de ingresso na atividade notarial e de registro 

do Estado do Mato Grosso, na qual todos os candidatos aprovados no concurso 

público manifestaram as suas opções dentre as serventias vagas, observada a 

rigorosa ordem de classifi cação.
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Em tal oportunidade, o 2º colocado no certame, Sr. Márcio Silva 

Fernandes, optou pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Diamantino, mas, 

posteriormente, deixou de tomar posse no cargo, por motivos pessoais. Por sua 

vez, o recorrido, Sr. Paulenese Cardoso da Silva, classifi cado em 54º lugar, elegeu 

o 2º Ofício da Comarca de Porto Esperidião, tendo sido nomeado e tomado 

posse em 2.5.2007.

Ocorre que, em razão de erro da Administração, que colocou a serventia de 

Porto Esperidião dentre as vagas, sem informar que a mesma estava sub judice, o 

recorrido viu-se forçado, por decisão judicial, a abandonar o cartório escolhido 

(revogação da outorga outrora concedida).

Ato contínuo, o recorrido postulou ao Conselho da Magistratura, no 

Pedido de Providências n. 34/2007, o direito de proceder a escolha de nova 

serventia dentre aquelas que ainda se encontravam vagas, em especial a referente 

ao 1º Ofício da Comarca de Diamantino, em relação a qual não havia ocorrido a 

posse do candidato optante (2º lugar).

Diante da omissão da Administração a esse respeito, o recorrido impetrou 

mandado de segurança, no qual foi deferido, por mera cautela, a citação 

dos candidatos Elmúcio Jacinto Moreira e Juan Pablo Correa Gossweiler, 

na condição de litisconsortes passivos necessários (principalmente porque já 

haviam apresentado intervenções no pedido administrativo de providências). 

Em relação aos pedidos de citação dos candidatos classifi cados até a 53º posição, 

bem como o de habilitação nos autos do candidato Th iago Cícero Serra Lyrio, 

foram indeferidos, em decisão transitada em julgado em 18.2.2008.

O acórdão recorrido, primeiramente, assentou a inocorrência da alegada de 

decadência (ato omissivo), bem como a desnecessidade de citação dos demais 

litisconsortes passivos necessários (já que a vacância do cartório de Diamantino 

ocorreu após a audiência pública para a escolha da serventia, bem como porque 

o primeiro e terceiro colocados, que manifestaram na sede administrativa 

interesse em tal serventia, já estão nos autos judiciais).

Quanto ao mérito, entendeu, em suma, que a outorga do 1º Ofício da 

Comarca de Diamantino ao Sr. Paulenes Cardoso da Silva não acarretou quebra 

da ordem de classifi cação do concurso, o que o fez mediante os seguintes 

fundamentos (fl s. 839/846):

Portanto, não se reveste de legalidade a omissão do Conselho da Magistratura em 

não oportunizar, de pronto, a candidato aprovado em concurso público o exercício 
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de nova escolha de serventia extrajudicial, se esta reescolha tem como principal 

motivo a revogação de outorga de serviço delegado anteriormente concedida por 

erro exclusivo da comissão de concurso - que não fez constar no edital que divulgou 

as serventias vagas, a existência de lide judicial pendente relativamente ao ofi cio 

escolhido pelo candidato -.

E não se diga que o candidato não teria direito líquido e certo ao exercício de 

reescolha, nem que para tanto seria necessário oportunizar reescolha também a 

todos dos candidatos aprovados no certame em melhor posição classifi catória 

que a do ora Impetrante.

(...)

No caso concreto, o Impetrante tem direito subjetivo à nomeação porque, inclusive, 

já foi nomeado. Embora, por erro exclusivo da Administração, sua nomeação tenha 

sido revogada.

Ademais, o direito líquido e certo do Impetrante à reescolha de serventia, além de 

ter sido causado exclusivamente por culpa da Administração, decorre da preterição.

(...)

A simples leitura da ata da sessão de escolha das serventias extrajudicias (fl s. 

309-359) toma certo que a Administração oportunizou o exercício de escolha e 

outorgou ofi cios a candidatos classifi cados no certame até a 71ª (septuagésima 

primeira) posição.

O Impetrante foi classifi cado em 54º (qüinquagésimo quarto) lugar e, de fato, 

ainda sequer teve oportunizado o direito de escolher uma serventia extrajudicial - 

livre de máculas - para titular. Logo, neste sentido, encontra-se faticamente preterido 

no seu direito, que é líquido, certo e, portanto, deve ser exercido em sua plenitude.

(...)

No que concerne a necessidade de convocação dos candidatos aprovados no 

certame em melhor posição classifi catória que a do ora Impetrante, não tenha 

dúvidas de que é uma afi rmação equivocada.

A tese defendida no writ pelos litisconsortes passivos necessários, e ratifi cada 

pelo Ministério Público, é no sentido de que o exercício do direito de reescolha do 

Impetrante estaria condicionado a oportunizar, antes, reescolha aos candidatos 

aprovados no concurso em melhor posição que ele, sob pena de vulneração aos 

princípios constitucionais administrativos e, em especial, à ordem de classifi cação 

no concurso público.

Fui obrigado a refletir sobre o tema quando os litisconsortes passivos 

postularam, nestes autos, a citação de todos os candidatos aprovados em 

posição anterior a 54ª (qüinquagésima quarta) - posição do Impetrante -. E restei 

convencido que a citação era desnecessária porque a reescolha pleiteada no writ 

não autoriza nova escolha de serventia àqueles que já a fizeram, não obstante 

fi gurem em melhor posição classifi catória que a do Impetrante.
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(...)

Note-se que, na audiência pública do dia 9.4.2007, todos os candidatos 

aprovados exerceram - com observância rigorosa de classifi cação - o direito de 

escolherem as serventias de sua preferência (dentre aquelas que, à época, se 

encontravam vagas).

Exercido este direito de escolha, há ato jurídico perfeito, sob a tutela da 

Constituição Federal (CF, art. 5º, inc. XXXVI).

Nesta senda, ainda que tenham surgido serventias vagas face à desistência 

de posse de algum (ns) candidato(s), não ressurge o direito dos candidatos que 

ja tinham eleito suas serventias, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito e 

à segurança jurídica.

Esta situação em nada se confunde com a postulação do ora Impetrante. 

Pois este, diferentemente dos demais candidatos aprovados e que 

exerceram o direito de escolha de serventia, foi forçado, por decisão judicial, 

a abandonar o cartório que havia escolhido (20 Ofi cio da Comarca de Porto 

Esperidião) - porque, em verdade, por erro da Administração, o Impetrante 

não tinha sido informado de que este cartório figurava dentre aqueles 

vagos, mas sob discussão judicial.

É claro que, para este candidato (ora Impetrante), se eventualmente 

reconhecido o direito líquido e certo postulado neste writ, a escolha só 

poderá dar-se dentre as serventias que - hoje - se encontram vagas. E isto, 

em nada poderia violar o direito de escolha dos outros candidatos, uma vez 

que já o exerceram.

(...)

Os candidatos que já elegeram suas serventias não podem fazer nova escolha e o 

Impetrante, por exceção, só tem direito a fazer nova escolha porque teve sua primeira 

escolha revogada por força heterógena - ou seja, força superveniente e independente 

de sua vontade pessoal -.

Não há falar em contrariedade à ordem classifi catória do concurso, porque esta 

prioridade - em relação aos litisconsortes passivos e demais candidatos aprovados até 

53º (qüinquagésimo terceiro) lugar -, foi devidamente observada quando da escolha 

das serventias. Afi rmação que não pode ser feita em relação ao ora Impetrante que, 

efetivamente, ainda não exerceu direito de escolha.

(...)

De outro lado, pelos argumentos já lançados, tenho como impositivo o 

reconhecimento do direito de o Impetrante escolher serventia extrajudicial 

dentre as que se encontram atualmente vagas.

Como o Impetrante já manifestou eleição pela serventia do 1º Oficio 

da Comarca de Diamantino, bem assim como há prova nos autos de que tal 
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serviço encontra-se vago, reconheço-lhe o direito líquido e certo de titularizar a 

aludida serventia e, para tanto, ordeno que o Conselho da Magistratura adote as 

providências administrativas necessária à outorga do serviço delegado.

Feitas tais considerações, vejo, portanto, que a controvérsia gira em torno 

da aferição da legalidade ou não da conduta da Administração Pública, que, ao 

reconhecer ter incorrido em erro na listagem de serventias vagas do concurso em 

questão, permitiu ao candidato prejudicado (no caso, o recorrido, que teve a sua 

escolha inicial revogada judicialmente), a escolha de uma nova serventia dentre 

as atualmente vagas (após a homologação do resultado dos demais candidatos).

Ocorre que, para se acolher a tese do recorrente e concluir pela inobservância 

da ordem classifi catória do certame, com a possibilidade de reabertura de 

oportunidade de escolha daqueles já empossados em razão de desistência de 

outros candidatos mais bem colocados, necessário seria, primeiramente, conferir 

e, se existentes, interpretar as regras editalícias a esse respeito. Em outras 

palavras, haveria de se verifi car a previsão do edital a respeito do exercício de 

escolha das serventias, da possibilidade de nova opção, do destino das serventias 

não preenchidas, dentre outras questões relevantes para a solução do presente 

caso.

Daí se vê que a análise da pretensão recursal, da forma como ora se 

apresenta, bem como a alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de 

origem atinentes à observância da ordem classifi catória do concurso, demandaria, 

necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, 

principalmente das disposição contidas no edital (as quais o recorrente, inclusive, 

aduz terem sido desrespeitadas), providência vedada em sede de recurso especial, 

a teor dos óbices previstos nos Enunciado n. 5 e 7 da Súmula do Superior 

Tribunal de Justiça.

Tanto é assim que o parecer do Ministério Público, ao opinar pelo 

provimento do recurso, o fez com base em precedente proferido por esta Corte 

em sede de Recurso em Mandado de Segurança, o qual dirimiu a lide calcado 

nas disposições editalícias existentes a respeito do tema, o que, como já dito, não 

é viável no bojo de um recurso especial. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes 

precedentes, que também julgaram com base no edital: MS 9.356/DF, Rel. Min. 

Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 20.5.2011; RMS 30.185/SC, Rel. Min. 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.2.2011; RMS 23.936/RS, Rel. 

Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.9.2009.

Ante o exposto, não conheço dos recursos especiais.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.282.416-AP (2011/0225530-2)

Relatora: Ministra Regina Helena Costa

Recorrente: J Alcolumbre Indústria e Comércio 

Advogado: Luiz Felipe Bulus Alves Ferreira e outro(s)

Recorrido: Fazenda Nacional

Procurador: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

EMENTA

Processual Civil. Tributário. Recurso especial. CPC de 1973. 

Aplicabilidade. Imposto sobre a renda de pessoa jurídica. Omissão de 

receita. Previsão de apuração pelo lucro presumido. Arts. 43 e 44 da 

Lei n. 8.541/1992. Preceitos de caráter punitivo. Revogação pelo art. 

36 da Lei n. 8.541/1992. Norma mais benigna. Aplicação retroativa. 

Art. 106 do CTN. Cabimento.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão 

realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data 

da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, 

in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II – O art. 36 da Lei n. 9.249/1995, ao revogar os arts. 43 e 44 da 

Lei n. 8.541/1992, os quais veiculavam norma de caráter punitivo aos 

contribuintes que omitiam ou reduziam receitas, por constituir norma 

de natureza benéfi ca, é aplicado retroativamente, a teor do disposto no 

art. 106 do CTN. Precedentes.

III – Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Primeira Turma 

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, 

Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina (Presidente) 

votaram com a Sra. Ministra Relatora.
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Assistiu ao julgamento o Dr. Luiz Felipe Bulus Alves Ferreira, pela parte 

recorrente: J Alcolumbre Indústria e Comércio.

Brasília (DF), 16 de junho de 2016 (data do julgamento).

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe 27.6.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Trata-se de Recurso Especial 

interposto por J Alcolumbre Indústria e Comércio, contra acórdão prolatado, por 

unanimidade, pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim 

ementado (fl s. 942/943e):

Tributário. Embargos à execução fi scal. Autos de infração. Omissão de receita. 

Pessoa jurídica com tributação pelo lucro presumido. Imprestabilidade da 

escrita fi scal. Arbitramento. Critério legalmente estabelecido. Regulamento do 

Imposto de Renda. RIR/80, aprovado pelo Decreto n. 85.450/1980, art. 399, II e 

IV. Reabertura de fi scalização para o período de apuração 1992 não autorizada. 

Inadmissibilidade. Decreto n. 1.041/1994, art. 951, § 3º. Reconhecimento. Princípio 

da lealdade processual. Lei n. 8.541/1992, arts. 2º, 43 e 44. Período de apuração 

1993. Aplicabilidade. Impedimento declarado, com espeque no art. 30, I e II, da 

Lei Complementar n. 73/1993, pelo procurador signatário do recurso de apelação. 

Não-conhecimento do recurso.

1 - Não se conhece de recurso de Apelação subscrito por procurador que, antes 

da sua interposição, declarara, nos termos da Lei Complementar n. 73/1993, art. 

30, I e II, seu impedimento para subscrever petições referentes à causa.

2 - Consoante o disposto no art. 2º da Lei n. 8.541/1992, as disposições desse 

diploma legal aplicavam-se não apenas às pessoas jurídicas tributadas pelo lucro 

real, mas, também, às sujeitas às tributações pelos lucros presumido e arbitrado.

3 - A imprestabilidade da escrita contábil da Embargante autoriza o Fisco 

a utilizar-se do critério legal de arbitramento, em decorrência de omissão de 

receita, para apuração da base de cálculo. (Código Tributário Nacional, art. 

148; Regulamento do Imposto de Renda-RIR/80, aprovado pelo Decreto n. 

85.450/1980, art. 399, II e IV), o que torna sem suporte a alegação daquela de que 

não se lhe aplicavam os arts. 43 e 44 da Lei n. 8.541/1992.

4 - Tendo a Lei n. 8.541/1992 sido publicada em 24.12.1992 e, consoante seu 

art. 57, produzido efeitos a partir de 1º.1.1993, seus arts. 43 e 44 aplicam-se à 

omissão de receita ocorrida em 1993.
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5 - Equivalendo a dívida remanescente a 83,93% do total executado, a 

sucumbência não é mínima, mas recíproca. (Código de Processo Civil, art. 21.)

6 - Verifi cada a sucumbência da Embargante em maior proporção, deve ser 

afastada a condenação da União Federal (Fazenda Nacional) ao pagamento dos 

honorários do advogado da devedora.

7 - Na espécie, “muito embora infi rmada a liquidez do título executivo fi scal, 

existindo dívida remanescente já apurada, impõe-se, na esteira de precedentes 

do e. STJ, o prosseguimento da execução, com a substituição da CDA.” (REO n. 

93.01.26124-3/MG – Relator Desembargador Federal Hilton Queiroz – TRF/1ª 

Região – Quarta Turma – Unânime – D.J. 4.6.1999 – pág. 296.)

8 - Restabelecida a penhora e substituída a Certidão de Dívida Ativa - CDA, a 

Execução Fiscal deve prosseguir quanto ao débito remanescente.

9 - Apelação não conhecida.

10 - Remessa Ofi cial provida em parte.

11 - Sentença reformada parcialmente.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl s. 1.035/1.036e).

Com amparo no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, a 

Recorrente aponta ofensa a dispositivos legais, alegando, em síntese, que os arts. 

43 e 44 da Lei n. 8.541/1992 têm aplicação às empresas tributadas com base no 

lucro presumido somente a partir de 1º.1.1995, com a entrada em vigor da Lei 

n. 9.064/1995, que modifi cou esses preceitos.

Assevera que, além disso, quando da lavratura do auto de infração, em 

1997, tais normas já tinham sido revogadas pelo art. 36 da Lei n. 9.249/1995, 

não podendo mais fundamentar o lançamento.

Assim sendo, “a pretensa infração verifi cada no ano-base de 1993 não 

poderia ser exigida com base nos arts. 43 e 44 da Lei n. 8.541/1992. A uma, 

porque é inquestionável sua inaplicabilidade aos contribuintes sujeitos ao regime 

de lucro presumido. A duas, porque os referidos dispositivos tinham natureza de 

penalidade, conforme indicado expressamente na lei e, quando da lavratura do 

auto de infração, já tinham sido revogados” (fl . 1.058e).

Requer seja reformado o acórdão recorrido, a fi m de negar provimento à 

remessa ofi cial e à apelação da Fazenda Nacional.

Com contrarrazões (fls. 1.108/1.121e), o recurso foi admitido (fls. 

1.123/1.124e).

É o relatório.
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VOTO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa (Relatora): Por primeiro, consoante 

o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o regime 

recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional 

impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

Esta Corte adotava o posicionamento segundo o qual os efeitos da alteração 

dos arts. 43 e 44 da Lei n. 8.541/1992, pela Medida Provisória n. 492/94, 

possibilitando aplicação desses dispositivos às empresas tributadas com base no 

lucro presumido, só poderiam ocorrer a partir do exercício fi nanceiro seguinte 

à sua edição, sob pena de afronta ao princípio da anterioridade tributária, 

consoante infere-se do julgado assim ementado:

Tributário. Embargos à execução fi scal. Pessoa jurídica. Omissão de receita. 

Lucro presumido. Lei n. 8.541/1992, arts. 43 e 44, alterados pela Medida Provisória 

n. 492/1994. Princípio da anterioridade tributária.

I – A Medida Provisória n. 492/1994 alterou os arts. 43 e 44 da Lei n. 8.541/1992 

e possibilitou a aplicação destes às empresas tributadas com base no lucro 

presumido. Só pode surtir efeitos para estas, portanto, no exercício fi nanceiro 

seguinte à sua edição, sob pena de afronta ao princípio da anterioridade 

tributária, positivado no art. 104, I, do Código Tributário Nacional.

II – Recurso especial improvido.

(REsp 652.177/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 

4.10.2005, DJ 5.12.2005, p. 227)

Recentemente, a matéria foi reanalisada pela 2ª Turma deste Tribunal.

No julgamento do REsp 1.307.351/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 18.6.2015, DJe 26.6.2015, fi cou decidido que a omissão 

de receitas na sistemática do lucro presumido já era tributada, pelo menos, desde 

a Lei n. 6.468/1977.

Assim sendo, a alteração efetuada no § 2º, do art. 43, da Lei n. 8.541/1992, 

pelo art. 3º, da Medida Provisória n. 492/1994, não ensejou qualquer majoração 

de tributos, ao contrário, evitou o bis in idem da omissão de receitas, não havendo 

falar em violação ao princípio da anterioridade.

Na mesma assentada, a 2ª Turma desta Corte concluiu que se aplica o 

art. 106, II, “a”, do CTN (retroatividade benigna) aos arts. 43 e 44 da Lei n. 

8.541/1992, porquanto situados no Título IV, intitulado “Das Penalidades”, e 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 173-222, outubro/dezembro 2016 193

sua posterior revogação pelo art. 36, IV, da Lei n. 9.249/1995, consoante infere-

se do julgado assim ementado:

Processual Civil. Tributário. Ausência de violação ao art. 535, CPC. Imposto 

de renda. Lucro presumido. IRRF e CSLL. Omissão de receitas. Art. 3º, da Lei n. 

9.064/1995. Ausência de violação ao princípio da anterioridade. Revogação dos 

arts. 43 e 44 da Lei n. 8.541/1992, pelo art. 36, IV, da Lei n. 9.249/1995 aplicação da 

retroatividade benigna. Art. 106, II, “a”, do CTN.

1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma sufi cientemente 

fundamentada, não estando obrigada a Corte de Origem a emitir juízo de valor 

expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.

2. Para se realizar a tributação sobre a omissão de receitas é indiferente o 

regime de apuração do imposto de renda, se Lucro Real, Lucro Presumido ou 

Lucro Arbitrado. Já no art. 6º, da Lei n. 6.468/1977, que tratava do regime de 

tributação pelo Lucro Presumido (então denominado “regime de tributação 

simplifi cada”), era possível encontrar a tributação sobre a omissão de receitas, 

o que teve sequência no art. 43, da Lei n. 8.541/1992, que tratou da omissão de 

receitas nos três regimes de apuração do Imposto de Renda: Lucro Real, Lucro 

Presumido e Lucro Arbitrado.

3. Desse modo, a alteração produzida pelo art. 3º, da Medida Provisória n. 

492/1994 (atual art. 3º, da Lei n. 9.064/1995) no art. 43, § 2º, da Lei n. 8.541/1992, 

não criou nova hipótese de incidência para fazer tributar a omissão de receitas 

das empresas submetidas ao regime de apuração do Lucro Presumido, 

pois estas já eram tributadas anteriormente. Ao contrário, a alteração foi 

puramente exonerativa, pois simplesmente exclui nova tributação da receita 

omitida, afastando a bitributação. Impossível então a violação ao princípio da 

anterioridade. Precedente em sentido contrário: REsp 652.177/PR, Primeira Turma, 

Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 4.10.2005.

4. “Recolham as empresas imposto sobre a renda pelo lucro real ou pelo 

lucro presumido, a omissão de receitas implica pagamento a menor, o que é 

devidamente tratado pela legislação” (REsp 1.045.495/SC, Segunda Turma, Rel. 

Min. Castro Meira, julgado em 12.8.2008).

5. Esta Corte fi rmou posicionamento no sentido de que se aplica o art. 106, II, 

“a”, do CTN (retroatividade benigna) aos arts. 43 e 44 da Lei n. 8.541/1992, tendo 

em vista a localização de tais dispositivos legais dentro do Título IV da referida lei 

que é intitulado “Das Penalidades” e sua posterior revogação pelo art. 36, IV, da 

Lei n. 9.249/1995. Precedentes: AgRg no REsp 716.208/PR, Segunda Turma, Rel. 

Min. Castro Meira, julgado em 4.11.2008; REsp 801.447/PR, Primeira Turma, Rel. 

Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 30.10.2009; AgRg no REsp 1.106.260/PR, 

Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 23.2.2010.
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6. Recurso especial não provido.

(REsp 1.307.351/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 18.6.2015, DJe 26.6.2015)

Na mesma linha, os seguintes precedentes:

Tributário. Recurso especial. IRPJ. Incidência sobre omissões de receita. 

Revogação dos arts. 43 e 44 da Lei n. 8.541/1992, que impunham penalidades ao 

contribuinte. Aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN. 

Precedente. Ausência de prequestionamento. Recurso especial parcialmente 

conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 801.447/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 

30.10.2009, DJe 26.10.2009).

Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso especial. Ação 

anulatória. IRPJ. Base de cálculo. Omissão de receitas. Revogação dos arts. 43 e 44 

da Lei n. 8.541/1992. Penalidades. Retroação da lei mais benigna. Aplicabilidade. 

Art. 106 do CTN. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Primeira 

Seção. Honorários advocatícios. Fazenda Pública vencida. Entendimento da Corte 

Especial do STJ.

1. Posicionamento de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção 

deste Tribunal no sentido de reconhecer a retroatividade benigna (art. 106 do 

CTN) provocada pela revogação dos artigos 43 e 44 da Lei n. 8.541/1992, que 

continham normas com caráter de penalidade e estabeleciam a incidência em 

separado do imposto de renda sobre o valor da receita omitida.

2. Precedentes citados: AgRg no REsp n. 716.208/PR, Rel. Min. Castro Meira, 

DJe de 6.12.2009 e REsp n. 801.447/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 

26.10.2009.

3. Entendimento da Corte Especial do STJ de que, em sendo vencida a Fazenda 

Pública, quanto à fi xação dos honorários advocatícios, faz-se necessário observar 

a regra do § 4º do art. 20 do CPC e os requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do § 3º do 

citado dispositivo processual. (EREsp 624.356/RS, Rel. Min. Nilson Naves, Corte 

Especial, DJ de 8.10.2009).

4. Agravo regimental provido, em parte, para fi xar os honorários advocatícios, a 

serem suportados pela Fazenda Nacional, em R$ 1.000,00 (um mil reais).

(AgRg no REsp 1.106.260/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 23.2.2010, DJe 4.3.2010).

Nesse contexto, não por ocorrência de violação ao princípio da 

anterioridade, mas por aplicação do art. 106, II, “a”, do CTN (retroatividade 

benigna), o acórdão merece ser reformado.



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 173-222, outubro/dezembro 2016 195

Não se desconhece o posicionamento desta Corte segundo o qual, em 

relação à validade da CDA, sendo necessário mero cálculo aritmético, para 

expurgar a parcela indevida, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito 

na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição do título executivo, 

(cuja liquidez permanece incólume).

Todavia, no caso, não se vislumbra a possibilidade de a execução fi scal 

prosseguir pelo valor do débito remanescente, de modo que deve ser restabelecida 

a sentença, nos seguintes termos (fl . 807e).

Ante o exposto, julgo procedentes os embargos, em parte, para declarar a 

nulidade das Certidões de Divida Ativa oriundas do Processo Administrativo 

Fiscal n. 10235 000307/99-88, com a conseqüente extinção dos Processos de 

Execução e: 2000.31.00.001738-5, 2000.31.00.001739-8, 2000.31.00.001740-5, 

2000.31.00.001741-8 e 2000.31.00.001742-0, fi cando ressalvada, apenas para o 

ano-calendário de 1993, a possibilidade de novos lançamentos que se ajustem ao 

regime de tributação a que a embargante estava submetida, com aplicação da Selic 

e do encargo de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto-Lei n. 1.025/1969.

Fica desconstituída a penhora.

Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com observância do disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, 

c/c art. 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil (destaquei).

Isto posto, dou provimento ao Recurso Especial para, reformando o acórdão 

recorrido, restabelecer a sentença de fl s. 795/807e.

RECURSO ESPECIAL N. 1.580.083-PE (2013/0210805-8)

Relator: Ministro Sérgio Kukina

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social

Advogado: Procuradoria-Geral Federal - PGF

Recorrido: João Faustino da Silva

Advogado: Ricardo Gondim Falcão
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EMENTA

Previdenciário. Processual Civil. Coisa julgada. Denegação 

do direito com base na ausência ou grave precariedade da prova. 

Flexibilização dos institutos processuais em matéria previdenciária. 

Possibilidade em situações excepcionais. Matéria já enfrentada pelo 

rito do art. 543-C do CPC.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial 

Repetitivo n. 1.352.721/SP, da relatoria do Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, DJe de 28.4.2016, fi xou a tese de que, não estando o 

feito devidamente instruído com as provas necessárias ao deslinde da 

controvérsia, a ação deve ser extinta sem resolução de mérito, a fi m de 

propiciar ao segurado a renovação do ajuizamento da demanda.

2. Nessa linha de raciocínio, revela-se possível, no caso concreto, 

a excepcional fl exibilização da coisa julgada formada em ação anterior, 

na qual o direito ao benefício previdenciário tenha sido negado em 

virtude da grave precariedade das provas apresentadas, consoante 

constatado pelo acórdão local.

3. Recurso especial do INSS a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

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

Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao 

recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 

Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Napoleão Nunes Maia Filho e Benedito 

Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 23 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 2.9.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: O Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS interpõe recurso especial fundamentado na alínea “a” do permissivo 
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constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região, assim ementado (fl . 163):

Previdenciário e Processual Civil. Coisa julgada. Flexibilização. Aposentadoria 

especial. Concessão.

I 1. “A flexibilização da coisa julgada material, em matéria previdenciária, 

que veicula a denegação do direito por ausência ou precariedade de prova, 

representa medida imprescindível para a obtenção da justa solução do confl ito, 

tornando realmente efetiva a ampla defesa e o contraditório, os quais foram 

superficialmente exercidos no primeiro processo.” (ROBERT1 JÚNIOR, João 

Carlos Barros Roberti Júnior. A relativização da coisa julgada material nas ações 

previdenciárias. Revista de Doutrina da 4” Região, Porto Alegre, n. 35, abril. 2010). 

Preliminar rejeitada.

2. Afasta-se a preambular de incompetência do juízo, por tratar-se de causa 

sujeita à apreciação da Justiça Federal, nos moldes constitucionais.

3. Exame do mérito da demanda possibilitado pelo art. 515, § 3o, do CPC, com 

a redação dada pela Lei n. 10.352/2001.

4. Legítimo o reconhecimento, como especial, do tempo de serviço prestado 

pelo trabalhador cuja atividade, antes da Lei n. 9.032/1995, encontrava-se 

catalogada nos Anexos dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979.

5. Para o período posterior a 28.4.1995, é necessária a comprovação da efetiva 

exposição, permanente, habitual e não intermitente, aos agentes nocivos à saúde 

e à integridade física do segurado.

6. Hipótese em que o conjunto probatório dos autos demonstra, de modo 

satisfatório, a insalubridade das atividades desempenhadas pelo autor no período 

de 17.3.1982 até 20.5.2009, fazendo ele jus à aposentadoria especial.

Aponta o recorrente violação aos arts. 467, 468, 469, 471 e 474 do CPC, 

na medida em que o Tribunal de origem “resolveu fl exibilizar a lei, para garantir 

o direito ao segurado que já teve seu pedido apreciado e julgado pelo Poder 

Judiciário de forma defi nitiva em processo anterior, cuja decisão transitou em 

julgado” (fl . 170).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina (Relator): Registre-se, de logo, que o acórdão 

recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973; por isso, no exame dos 

pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no 
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Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão 

de 9 de março de 2016 (Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 

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

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até 

então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça).

Quanto à questão de fundo, mister ressaltar a orientação fi rmada nesta 

Corte no sentido de se poder fl exibilizar os institutos de direito processual, em 

demanda na qual a pretensão gira em torno do direito a benefício previdenciário, 

com vistas a atender os ditames constitucionais e sociais inerentes à Previdência 

Social, os quais primam pela proteção do segurado.

Essa compreensão fi cou bem espelhada no julgamento, pela Corte Especial 

deste Tribunal, do Recurso Especial Repetitivo n. 1.352.721/SP, da relatoria do 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 28.4.2016, quando se fi xou a tese 

de que, não estando o feito devidamente instruído com as provas necessárias 

ao deslinde da controvérsia, a ação deve ser extinta sem resolução de mérito, a 

teor do art. 267 do CPC/1973, e não com base no art. 269 do mesmo Codex. 

Confi ra-se a ementa desse julgado, verbis:

Direito Previdenciário. Recurso especial representativo da controvérsia. Art. 

543-C do CPC. Resolução n. 8/STJ. Aposentadoria por idade rural. Ausência de 

prova material apta a comprovar o exercício da atividade rural. Carência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Extinção sem 

julgamento do mérito. Recurso especial do INSS desprovido.

1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil 

para regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder de vista as 

peculiaridades das demandas previdenciárias, que justifi cam a fl exibilização da 

rígida metodologia civilista, levando-se em conta os cânones constitucionais 

atinentes à Seguridade Social, que tem como base o contexto social adverso em 

que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios previdenciários.

2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer 

os valores morais da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção 

do Trabalhador Segurado da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos 

previdenciários devem ser julgados no sentido de amparar a parte hipossufi ciente 

e que, por esse motivo, possui proteção legal que lhe garante a fl exibilização dos 

rígidos institutos processuais. Assim, deve-se procurar encontrar na hermenêutica 

previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da Carta Magna, 

a fi m de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do direito 

fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado.

3. Assim como ocorre no Direito Penal, em que se afastam as regras da 

processualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas 
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ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante 

do interesse social que envolve essas demandas.

4. A concessão de benefício devido confi gura direito subjetivo individual, que 

em nada desestrutura o sistema previdenciário, na medida em que não perturba 

o equilíbrio fi nanceiro e atuarial dele.

5. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme 

determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento 

do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar 

novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal 

iniciativa.

6. Recurso Especial do INSS desprovido.

No caso, o Tribunal de origem, ao solucionar a controvérsia, afastou o 

instituto da coisa julgada, a fi m de viabilizar a propositura de nova demanda, 

adotando as seguintes razões de decidir, in litteris (fl s. 156/158):

A matéria devolvida a esta Corte diz respeito à extinção, sem exame de mérito, 

em razão da coisa julgada, de feito em que objetiva a parte autora a obtenção de 

aposentadoria especial.

De uma análise da documentação acostada às fl s. 196/199, bem como de 

consulta ao sistema de informação processual, constato o ajuizamento, em 

19.11.2010, de ação (Processo n. 0017060-87.2010.4.05.8300), na qual já foi 

prolatada sentença, onde foi julgado improcedente o pedido do demandante, 

consistente no benefício citado.

Como facilmente se percebe, a pretensão deduzida neste feito é a mesma 

perseguida na ação já julgada, onde foi proferida sentença passada em julgado, 

o que, a princípio, impediria o reexame da questão nas vias ordinárias, a teor do 

disposto no art. 467 do CPC, segundo o qual “denomina-se coisa julgada material 

a efi cácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso 

ordinário ou extraordinário.”

Entretanto, fi lio-me à corrente jurisprudencial que permite uma fl exibilização 

de tal instituto, em caso de ações previdenciárias, pela natureza do direito em 

discussão. Acerca do tema, bem esclarecedor artigo do Juiz Federal Substituto 

João Carlos Barros Roberto Júnior, intitulado “A relativização da coisa julgada 

material nas ações previdenciárias: Justiça e sensibilidade social como 

fundamentos de revisão”, cujo trecho se transcreve:

(...).

In casu, de uma análise da decisão proferida anteriormente, nota-se a 

indiscutível precariedade das provas apresentadas (v. fl s. 196/198), pelo que deve 
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ser afastado o instituto da coisa julgada, com nova oportunidade de ajuizamento 

do feito pelo demandante.

Referido entendimento está em consonância com a orientação do STJ que, 

em situações assemelhadas, tem relativizado a coisa julgada, em benefício de 

uma plena efetivação dos princípios norteadores do Direito Previdenciário.

Anote-se ainda, no mesmo sentido, o seguinte julgado:

Processual Civil. Recurso especial. Violação de dispositivos constitucionais. 

Impossibilidade de análise. Competência do Supremo Tribunal Federal. Ausência 

de prequestionamento do art. 74 da Lei n. 8.213/1991. Incidência, por analogia, 

da Súmula n. 282/STF. Habilitação dos sucessores. Ausência de interesse recursal. 

Conversão da aposentadoria rural por idade em pensão por morte. Óbito do 

segurado no curso do processo de execução. Inexistência de julgamento extra ou 

ultra petita. Não caracterização de ofensa à coisa julgada.

I - (...).

II - (...).

III - (...).

IV - Possibilidade de conversão de aposentadoria rural por idade em pensão 

por morte no curso do processo de execução, tendo ocorrido o óbito do segurado 

após a prolação da sentença, sem que tal ato importe em julgamento extra 

ou ultra petita. Não caracterização de ofensa à coisa julgada. Observância do 

princípio da primazia da realidade dos fatos no processo civil previdenciário, 

objetivando a efetivação dos direitos fundamentais de proteção social. Aplicação 

da regra do art. 462 do Código de Processo Civil, ante a superveniência do 

direito do cônjuge em perceber a pensão por morte com o óbito do segurado, 

preenchidos os requisitos legais.

V - Recurso especial improvido.

(REsp 1.320.820/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17.5.2016).

E, mais, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.572.841/RS, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Mais Filho, DJe de 9.6.2016 e AREsp 879.998/SP, Rel. Min. 

Mauro Campbel Marques, DJe de 3.6.2016.

Assim, não merece reforma o acórdão recorrido, posto que decidiu  em 

consonância com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, 

em matéria previdenciária, por seu pronunciado cunho social, há espaço para 

a excepcional flexibilização de institutos processuais, até mesmo da coisa 

julgada, quando, como ocorrido no caso em exame, constate-se que o direito do 
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benefi ciário, em demanda anterior, tenha sido negado em face da precariedade 

das provas apresentadas (como constatado, repita-se, pelo acórdão local - fl . 

158).

Do exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.588.856-PB (2016/0070396-5)

Relatora: Ministra Regina Helena Costa

Recorrente: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 

      INCRA

Recorrido: Maria de Lourdes Amorim Campos Brito

Advogado: Mailson Lima Maciel e outro(s)

EMENTA

Recurso especial. Código de Processo Civil de 1973. 

Aplicabilidade. Administrativo. Servidor público. Conversão em 

pecúnia da licença-prêmio não gozada. Possibilidade. Princípio que 

veda o enriquecimento ilícito da Administração.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão 

realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data 

da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, 

in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a 

jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em 

pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para 

aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, 

sob pena de confi guração do enriquecimento ilícito da Administração.

III. Negado provimento ao Recurso Especial.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Primeira Turma 

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Gurgel de 

Faria, Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina 

(Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 19 de maio de 2016 (data do julgamento).

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe 27.5.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Trata-se de Recurso Especial 

interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 

contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 2ª Turma do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região no julgamento de Apelação, assim ementado (fl . 202e):

Administrativo. Servidor público federal. Conversão em pecúnia de licença 

prêmio não gozada e não contada para fi ns de aposentadoria. Possibilidade. 

Sentença mantida.

1. O cerne da controvérsia versa acerca da pretensão da parte autora, servidora 

pública aposentada do INCRA, ao direito à conversão de licenças prêmio em 

pecúnia, em virtude de não tê-las usufruído e nem as contado em dobro para fi ns 

de aposentadoria.

2. É fato incontroverso que a autora preencheu os requisitos para a concessão 

da licença prêmio nos períodos aquisitivos de 16.10.1986 a 14.10.1991 e 

15.10.1991 a 12.10.1996, nos termos da Lei n. 8.112/1990.

3. A jurisprudência desta colenda Corte e desta egrégia Turma Julgadora já 

fi rmou posicionamento no sentido de que o servidor público aposentado tem 

direito de Converter em pecúnia a licença prêmio não gozada, ou não contada 

em dobro para a aposentadoria. Precedentes: (TRF5 – AC 529.695/PE - Segunda 

Turma - Relator: Desembargador Federal Francisco Wildo - DJe 1º.12.2011 - Página 

286) (TRF5 - APELREEX29132/PB - Primeira Turma - Relator: Desembargador 

Federal Francisco Cavalcanti - DJe 7.11.2013 - Página 165) (TRJF5, Quarta Turma. 

AC 558.458/SE. Rel. Des. Fed. Rogério Fialho. JAilg. 25.6.2013. DJe 27.6.2013).

4. Apelação improvida.
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Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl . 219e).

Com amparo no art. 105, III, a, da Constituição da República, aponta-se 

ofensa ao art. 7º da Lei n. 9.527/1997, alegando, em síntese, que o servidor não 

pode converter o período de licença-prêmio em pecúnia, porquanto ausente 

previsão legal.

Com contrarrazões (fl s. 237/238e), o recurso foi admitido (fl . 241e).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa (Relatora): Por primeiro, consoante 

o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o regime 

recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional 

impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

A controvérsia dos autos cinge-se a possibilidade do servidor público 

converter em pecúnia a licença prêmio não gozada e não contada em dobro para 

sua aposentadoria.

O Tribunal de origem reconheceu a pretensão autoral.

O INCRA interpõe o presente Recurso Especial, em que aponta ofensa 

ao art. 7º da Lei n. 9.527/1997, alegando, em síntese, que o servidor não pode 

converter o período de licença-prêmio em pecúnia, porquanto ausente previsão 

legal.

O recurso não merece prosperar.

Isso porque o acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a 

jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia 

da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, 

independentemente de requerimento administrativo, sob pena de confi guração 

do enriquecimento ilícito da Administração.

Nesse sentido:

Processual Civil. Administrativo. Servidor público. Violação do art. 535 do CPC. 

Defi ciência na fundamentação. Súmula 284/STF. Policial Civil do Distrito Federal. 

Conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada. Possibilidade. Aplicação da 

Lei Federal n. 8.112/1990 por força de norma distrital. Característica de lei local. 

Súmula 280/STF.
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1. O insurgente sustenta que o art. 535 do CPC foi violado, mas deixa de 

apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. 

Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem 

indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, 

nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito. Assim, é inviável o 

conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF.

2. A jurisprudência do STJ é fi rme no sentido de ser devida a conversão em 

pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro, quando da 

aposentadoria do servidor, sob pena de indevido locupletamento por parte da 

Administração Pública.

3. Convém esclarecer que a Lei Federal n. 8.112/1990 é aplicável aos servidores 

públicos do Distrito Federal por força da Lei Distrital 197/1991, o que a caracteriza 

como norma materialmente local.

Inviável, portanto, a análise de alegação de violação embasada na Lei Federal 

n. 8.112/1990 na espécie, por força do óbice da incidência, por analogia, da 

Súmula 280/STF. Nesse sentido: AgRg no AREsp 236.769/DF, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJe 7.5.2013; AgRg no AREsp 80.172/DF, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.3.2012; AgRg no Ag 1.344.004/

DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 20.5.2011.

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 707.027/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 20.8.2015, DJe 11.11.2015);

Administrativo. Servidor público. Licença-prêmio não gozada e não contada 

em dobro. Conversão em pecúnia. Possibilidade. Requerimento administrativo. 

Desnecessidade.

1. Conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, é 

possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada 

em dobro, quando da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento 

ilícito da Administração.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 396.977/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 10.12.2013, DJe 24.3.2014)

Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. Servidor público 

em atividade. Licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para a 

aposentadoria. Conversão em pecúnia. Descabimento.

1. A jurisprudência pacífi ca do Superior Tribunal de Justiça entende ser devida 

a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro 

quando da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da 

Administração Pública.



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 173-222, outubro/dezembro 2016 205

2. Na hipótese, conforme registro do acórdão combatido, a recorrente não está 

aposentada, pois, apesar de já contar com mais de 30 (trinta) anos de serviço e 61 

(sessenta e um) de idade, ainda encontra-se em atividade.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1.349.282/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, 

julgado em 26.5.2015, DJe 12.6.2015).

Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. Servidor público 

estadual. Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Desnecessidade de 

requerimento administrativo. Princípio que veda o enriquecimento ilícito da 

Administração. Agravo desprovido.

- “É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, 

independentemente de requerimento administrativo, sob pena de confi guração 

do enriquecimento ilícito da Administração” (AgRg no AREsp 434.816/RS, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11.2.2014, DJe 

18.2.2014).

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.167.562/RS, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador 

Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 7.5.2015, DJe 18.5.2015).

Administrativo. Servidor público estadual. Licença-prêmio. Interpretação 

de direito local. Impossibilidade. Súmula 280/STF. Conversão em pecúnia. 

Requerimento. Desnecessidade. Princípio que veda o enriquecimento ilícito da 

Administração. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Caracterização.

1. A indigitada violação do artigo 884 do CC não é passível de ser conhecida, 

porquanto envolve interpretação de direito local (Lei Complementar Estadual 

n. 10.098/1994), atraindo a incidência da Súmula 280/STF, segundo a qual por 

ofensa à direito local não cabe recurso extraordinário, entendido aqui em sentido 

amplo.

2. Este Superior Tribunal, em diversos julgados, consolidou a orientação de 

que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, 

independentemente de requerimento administrativo, sob pena de confi guração 

do enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 434.816/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 11.2.2014, DJe 18.2.2014).

Administrativo. Servidor público estadual. Licenças-prêmios não gozadas. 

Conversão em pecúnia. Previsão legal expressa. Desnecessidade. Princípio que 

veda o enriquecimento ilícito da Administração. Responsabilidade civil objetiva 

do Estado.
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1. O acórdão recorrido implicitamente afastou a tese de enriquecimento ilícito 

em detrimento da tese de que não havendo previsão legal para a conversão das 

licenças-prêmios em pecúnia, tal procedimento não poderia ser aceito, sob pena 

de ofensa ao princípio da legalidade. Violação ao art. 535 não confi gurada.

2. A conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas em face do 

interesse público, tampouco contadas em dobro para fi ns de contagem de tempo 

de serviço para efeito de aposentadoria, avanços ou adicionais, independe de 

previsão legal expressa, sendo certo que tal entendimento está fundado na 

Responsabilidade Objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição 

Federal, e no Princípio que veda o enriquecimento ilícito da Administração.

Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 693.728/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 8.3.2005, 

DJ 11.4.2005, p. 374).

Administrativo. Servidor público. Licença-prêmio não gozada. Conversão 

em pecúnia. Aposentadoria. Possibilidade. Juros de mora. Percentual. Fazenda 

Pública. Medida Provisória n. 2.180/2001.

1. Conforme entendimento fi rmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal 

de Justiça, é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada 

e não contada em dobro, quando da aposentadoria, sob pena de indevido 

locupletamento por parte da Administração Pública.

2. A Medida Provisória n. 2.180/2001, que modifi cou o artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/1997, determinando que os juros moratórios sejam calculados em 6% (seis 

por cento) ao ano nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento 

de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, tem incidência nos 

processos iniciados após a sua edição.

3. Recurso parcialmente provido.

(REsp 829.911/SC, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 

24.11.2006, DJ 18.12.2006, p. 543).

Isto posto, nego provimento ao Recurso Especial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.607.870-MG (2013/0355928-0)

Relator: Ministro Gurgel de Faria
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Recorrente: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

Recorrido: José Procópio Corrêa Júnior

Advogado: Marcelo Vieira Bigogno - MG097910

Interes.: Hélio Cardoso Elias

Interes.: José Antônio Corbelli

Interes.: Odilon Bressan Júnior

EMENTA

Administrativo. Recurso especial. Improbidade administrativa. 

Repasse de informações acerca da realização de operações policiais. 

Violação a princípios da Administração. Dosimetria. Agravamento.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

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

de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações 

dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” 

(Enunciado Administrativo n. 2).

2. A jurisprudência de ambas as Turmas que integram a Primeira 

Seção do Superior Tribunal de Justiça fi rmou-se no sentido de que a 

revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade 

administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório, 

esbarrando na dicção da Súmula 7 do STJ, salvo quando, da leitura 

do acórdão recorrido, verifi car-se a desproporcionalidade entre os atos 

praticados e as sanções impostas.

3. No caso concreto, a conduta perpetrada pelo recorrido, Capitão 

da Polícia Militar, consubstanciada no repasse de informações (cuja 

ciência deu-se em razão das suas atribuições) acerca de operações 

policiais com o escopo de coibir a exploração sexual de menores e 

de jogos de azar, e a sanção a ele imposta, consistente na imposição 

de multa civil no valor de 2 (duas) vezes o valor da remuneração 

por ele percebida, evidenciam que o acórdão atacado vulnerou, 

induvidosamente, o art. 12, III, da Lei n. 8.429/1992, à vista da 

desproporcionalidade havida entre a reprimenda e a gravidade do 

ilícito.
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4. Recurso especial provido, para majorar a multa civil imposta ao 

recorrido a 5 (cinco) vezes a remuneração por ele recebida, bem assim 

decretar a perda do cargo público.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso especial, para majorar a multa civil 

imposta ao recorrido a 5 (cinco) vezes a remuneração por ele recebida, bem 

assim decretar a perda do cargo público, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves, 

Sérgio Kukina (Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

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

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 12.9.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Trata-se de agravo regimental interposto 

pelo Ministério Público Federal contra decisão (e-STJ fl s. 1.532/1.534) do em. 

Min. Olindo Menezes (Convocado), que, aplicando a dicção da Súmula 7 do 

STJ, negou provimento ao AREsp, objetivando a subida do apelo nobre, com 

o escopo de majorar a sanção imposta ao recorrido, em razão de condenação 

por improbidade administrativa no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais, através de acórdão assim ementado:

Ementa: Ação civil pública. Improbidade administrativa. Competência da 

Justiça Comum. Arguição de preliminares. Rejeição. Percepção de vantagens 

pessoais. Inexistência de provas. Ofensa aos princípios da Administração Pública. 

Lei n. 8.249/1992. Caracterização de vazamento de informações privilegiadas. 

Art. 9º, de referido texto normativo. Constatação. Razoabilidade da penalidade 

aplicada. Reexame necessário.

- Conforme entendimento majoritário do STJ, cabe à Justiça comum julgar 

as Ações Civis Públicas por Atos de Improbidade Administrativa praticada por 
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Policiais Militares, aplicando-se o art. 125, § 4º, da CF/1988, apenas para julgar os 

militares nas ações judiciais contra atos disciplinares;

- O ato de Improbidade é aquele que, além de imoral, é praticado com o 

escopo de desonestidade;

- Ausente a prova contundente de que os réus da presente ação civil pública, 

à exceção do Militar, concorreram ou contribuíram para a prática de Improbidade 

Administrativa, neste sentido, impõe-se desacolher o pedido de condenação em 

seu desfavor;

- Constatado o vazamento de informações referentes à deflagração de 

Operações Policiais contrárias aos interesses dos réus, é de se aplicar as sanções 

previstas na Lei de Improbidade Administrativa a quem lhes deu causa;

- Sujeita-se ao reexame necessário a sentença que, ainda que parcialmente, 

julga improcedente a ação civil pública por força da primeira parte do art. 19 da 

Lei n. 4.717/1965

- A manutenção da sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, é 

medida que se faz necessária (fl . 1.457).

Defende o MPF, em síntese, que: não se aplica ao caso a vedação constante 

da Súmula 7 do STJ, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte; a 

imposição da multa civil de 2 (duas) vezes o valor da remuneração percebida 

pelo recorrido, condenado por haver divulgado “fato ou circunstância de que 

tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo”, 

afi gura-se desproporcional e irrazoável.

Determinei a conversão do AREsp em recurso especial, de modo a 

possibilitar um melhor exame (e-STJ fl s. 1.546/1.547).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator): Conforme estabelecido pelo 

Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 

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

os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações 

dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado 

Administrativo n. 2).

Feito tal registro, verifi co que existe ensejo para a alteração do entendimento 

sufragado na decisão recorrida, de modo a afastar a aplicação da Súmula 7 do 

STJ.
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É que esta Corte consolidou o entendimento acerca da viabilidade da revisão 

da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa 

quando, da leitura do acórdão recorrido, verifi car-se a desproporcionalidade 

entre os atos praticados e as sanções impostas.

Nesse sentido:

Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. Improbidade 

administrativa. Violação a princípios da Administração Pública. Revisão das 

sanções impostas. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Verifi cação. 

Reexame de matéria fático probatória. Impossibilidade. Súmula 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a revisão da 

dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa 

implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na 

Súmula 7/STJ, salvo em casos excepcionais, nos quais da leitura do acórdão 

exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções aplicadas, o 

que não é o caso dos autos. Precedentes: AgRg no AREsp 194.312/RN, Rel. Min. 

Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4ª Região), Primeira Turma, DJe 

17.3.2015, AgRg no AREsp 597.359/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe 22.4.2015.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.452.792/SC, rel. Min. 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10.6.2015)

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. 

Ação civil pública. Improbidade administrativa. Contratação de servidor 

sem concurso público. Prática de ato violador de princípios administrativos. 

Artigo 11 da Lei n. 8.429/1992. Reconhecimento de dolo genérico. Penalidade 

aplicada. Proporcionalidade. Reexame do conjunto fático e probatório dos autos. 

Impossibilidade. Súmula 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não 

se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a 

ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do 

agente. Assim, para a tipifi cação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da 

Lei n. 8.429/1992 é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o 

agente tenha agido dolosamente e, ao menos, culposamente, nas hipóteses do 

artigo 10.

2. Os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei n. 

8.429/1992, como visto, dependem da presença do dolo genérico, mas 

dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública 

ou enriquecimento ilícito do agente.

3. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, embora tenha consignado que 

era prescindível a demonstração de dolo ou culpa do agente, reconheceu 
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expressamente ser “fl agrante a inobservância da regra de provimento dos cargos 

públicos por meio de concurso público, conforme previsto na Carta Magna, deve 

ser reconhecida a ilegalidade na contratação”, daí porque não há que se falar na 

inexistência do elemento doloso.

4. No que concerne à apontada violação ao art. 12 da Lei n. 8.429/1992, a análise 

da pretensão recursal no sentido de que sanções aplicadas não observaram os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a consequente reversão do 

entendimento manifestado pelo Tribunal de origem, exige o reexame de matéria 

fático-probatória dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos 

termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.500.812/SE, rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.5.2015)

De acordo com tal panorama, verifi co a necessidade de examinar a conduta 

pela qual o recorrido, José Procópio Correia Júnior, Capitão da Polícia Militar/

MG, foi condenado e a sua respectiva sanção. Para tanto, transcrevo o seguinte 

excerto do voto do relator da apelação, in verbis:

Lado outro, entretanto, o conjunto probatório disposto nos autos é claro ao 

demonstrar que o ora primeiro apelante permitiu o vazamento de informações 

acerca da ocorrência de operações policiais contrárias aos interesses dos demais réus 

desta ação.

Neste sentido, afi rma, em contrariu sensu, o primeiro apelante que, em que 

pesem as constatações da MM. Juíza prolatora da sentença em relação a não 

comprovação de enriquecimento ilícito e, ainda, acerca da não comprovação 

de danos ao patrimônio público, foi, ao fi nal, surpreendido com a decisão que 

o condenou à aplicação de multa, em razão do vazamento de informações 

privilegiadas sobre as ditas operações policiais deflagradas em desfavor dos 

demais réus da ação proposta pelo Ministério Público.

Cotejando à minúcia os autos, tenho que a conduta praticada pelo réu, 

ora primeiro apelante, amolda-se ao disposto nos arts.11, III e 12, I, da Lei n. 

8.429/1992, que assim dispõe (...)

Conforme farta documentação disposta nos autos, verifica-se que o réu, ora 

primeiro apelante, alertou aos demais requeridos sobre a ocorrência das ditas ações 

policiais que visavam o combate à exploração sexual de menores, bem como a 

exploração de jogos de azar. Tem-se, ainda, que o primeiro apelante obteve acesso a 

tais informações em razão de sua função policial militar.

Conforme o anteriormente consignado, a conduta praticada pelo Réu José 

Procópio amolda-se ao que dispõe o art. 11 da LIA, na medida em que atenta 

contra o Princípio da Moralidade Pública. Todavia, não se podendo aferir os 
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efetivos prejuízos causados à Máquina Pública, entendo por razoável a sanção 

aplicada pelo Juízo a quo.

Em pese o todo alegado pelo primeiro recorrente, bem como vasta 

documentação juntada aos autos, dando conta de sua idoneidade moral e 

profi ssional, das transcrições de escutas telefônicas também acostadas aos autos, 

tem-se que, verdadeiramente, as ditas operações foram reveladas, sem, contudo, 

se verifi car-se a percepção de qualquer vantagem em favor do primeiro apelante.

Nestes termos, conforme o anteriormente esposado por este relator, razoável 

a aplicação da multa, nos exatos termos fixados pelo Juízo a quo. (e-STJ fls. 

1.469/1.471) (grifos acrescidos)

Examinando a conduta perpetrada pelo recorrido, consubstanciada no 

repasse de informações (cuja ciência deu-se em razão das suas atribuições) 

acerca de operações policiais com o escopo de coibir a exploração sexual de 

menores e de jogos de azar, e a sanção a ele imposta, consistente na imposição de 

multa civil no valor de 2 (duas) vezes o valor da remuneração por ele percebida, 

tenho que o acórdão atacado vulnerou, induvidosamente, o art. 12, III, da Lei 

n. 8.429/1992, à vista da desproporcionalidade havida entre a reprimenda e a 

gravidade do ilícito.

Com efeito, a postura do agente público colocou em risco não só a 

segurança dos seus próprios colegas, mas a credibilidade do aparelho estatal no 

combate à criminalidade como um todo.

A propósito, extraio do voto do revisor aspecto que bem demonstra o 

descompasso da conduta do policial militar com os princípios que regem a 

Administração Pública. É que, em “razão do vazamento de informações, as 

operações policiais apresentaram resultado negativo ou foram pouco produtivas. 

Por exemplo, das 33 máquinas de caça níqueis esperadas, apenas 9 foram 

apreendidas na operação realizada no dia 28 de setembro de 2005”.

Tal contexto autoriza o agravamento da sanção imposta na origem, 

sendo certo que a jurisprudência do STJ possibilita a aplicação cumulativa das 

penalidades previstas no art. 12 da LIA (REsp 1.091.420/SP, rel. Min. Sérgio 

Kukina, Primeira Turma, DJe 5.11.2014).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, majorando a multa 

civil imposta ao recorrido José Procópio Correia Júnior para 5 (cinco) vezes a 

remuneração por ele recebida, bem assim decretando a perda do cargo público.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.623.947-RJ (2014/0013101-8)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Recorrente: Eduardo Jorge Chame Saad

Recorrente: Delpha Empreendimentos e Participações Ltda

Advogados: Juliana Medrado Tângari e outro(s) - RJ118595

Tarcyla Fidalo Ribeiro - RJ175106

Recorrido: Estado do Rio de Janeiro

Recorrido: Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de 

     Janeiro

Procurador: Miguel Costa Van Hombeeck e outro(s)

EMENTA

Direito Sancionador. Recurso especial. Medida cautelar de 

indisponibilidade de bens em ACP por improbidade administrativa, 

com suporte nos arts. 9, III (facilitação de proveito ilícito do patrimônio 

de entidade pública), 10, IV (dano ao erário por frustração de licitude 

de concurso público) e 11, I (ofensa a princípios administrativos por 

prática de ato que visa a um fi m proibido em lei) da Lei n. 8.429/1992. 

Alegação dos agravantes de que a condenação em seara administrativa 

não é fato novo a justificar a renovação do decreto de bloqueio 

patrimonial, que já havia sido objeto de provimento jurisdicional 

anterior de liberação. Notícia nos autos de que a penalidade da 

Comissão de Valores Mobiliários-CVM, imposta aos ora acionados, 

foi cassada pela Justiça Federal, por nulidade (cerceamento do direito 

constitucional de defesa). Ausência, portanto, de elementos aptos a 

autorizar nova medida constritiva de bens. Ademais, conquanto seja 

presumido o perigo da demora para efeito de decretação de medida 

de indisponibilidade patrimonial, nos termos do entendimento desta 

Corte Superior fi rmado em sede de representativo de controvérsia 

(REsp 1.366.721/BA, rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 

19.9.2014), o órgão acusador e o julgador não estão exonerados do 

dever de identifi car a existência da fumaça do bom direito, caracterizada 

por fortes indícios da prática de ato ímprobo, inocorrente na espécie. 

Parecer do MPF pelo desprovimento do recurso. Recurso especial 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

214

dos demandados conhecido e provido para determinar a exclusão 

da medida de indisponibilidade de bens dos ora recorrentes na ACP 

de origem, sem qualquer antecipação quanto ao mérito da demanda, 

contudo, e sem empecer o órgão acusador de coligir novos elementos 

que permitam a medida assecuratória na origem.

1. Muito embora se tenha, por um lado, o entendimento 

desta Corte Superior quanto à implicitude do perigo da demora 

nas pretensões de indisponibilidade de bens em ações destinadas a 

perscrutar atos de improbidade administrativa (REsp. 1.366.721/

BA, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.9.2014), por outro 

é certo que o Órgão Acusatório e o Julgador não estão de modo 

algum exonerados da analítica demonstração da alta plausibilidade do 

direito alegado quanto à existência de fortes indícios de responsabilidade 

na prática de ato ímprobo que lese o Erário ou gere proveito ilícito ao 

demandado.

2. O implemento de um dos pressupostos para o deferimento da 

tutela cautelar, neste caso, o decantado perigo da demora, não signifi ca 

que, automaticamente ou por si só, se tenha como satisfeito o requisito 

da aparência do bom direito, também louvado pelo doutrinadores 

como indispensável para a concessão da proteção judicial provisória 

ou assecuratória da utilidade do processo.

3. No caso dos autos, constata-se que o Tribunal de origem 

negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Réus, 

ao fundamento de que, malgrado o procedimento administrativo da 

Comissão de Valores Mobiliários-CVM ser de conhecimento das partes 

desde o início da demanda, a sua decisão fi nal, sem quaisquer dúvidas, é fato 

novo que modifi cou a conjuntura dos autos em relação aos réus da demanda 

principal que foram punidos pela referida decisão. Este fato novo traz 

robustez aos argumentos dos autores, sendo forçoso reconhecer a existência de 

fumus boni iuris a autorizar a medida contestada (fl s. 281).

4. Todavia, não se pode concordar com tal fundamento, pois, de 

partida, o espectro de investigação de condutas alegadamente ímprobas 

é totalmente distinto de uma apreciação em seara administrativa. 

Como é sabido, uma Autarquia como a CVM pode fazer uma 

análise sob o ponto de vista formalista, verifi cando objetivamente o 

cumprimento de regras procedimentais em matéria de transferência 

de títulos e valores mobiliários. Jamais poderá se dedicar a aspectos 
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como má-fé, dolo, culpa, sobretudo quando a intenção é aplicar as 

severas sanções da Lei n. 8.429/1992.

5. Nesse sentido, a mera circunstância de haver uma imposição 

de penalidade por um órgão administrativo de supervisão do mercado 

de valores mobiliários não constitui indício de que uma conduta 

ímproba foi praticada na espécie. Não se pode estabelecer um liame 

entre multa administrativa e improbidade administrativa. Para a 

decretação da medida de indisponibilidade de bens, é preciso que 

se apresentem elementos indiciários na esfera das improbidades, ou seja, 

prováveis condutas revestidas de má-fé, de dolo, de intuito de praticar atos 

lesivos ao Erário, de proveito ilícito e de ofensa a princípios administrativos.

6. Ainda que fosse possível estabelecer uma ligação entre 

penalidade administrativa e improbidade, registre-se que o Acórdão 

recorrido, assim como a originária Decisão de Primeiro Grau atacada 

por Agravo de Instrumento, não cuidaram de descortinar os aspectos 

de fundo da Decisão Administrativa da CVM que impôs a penalidade 

aos Réus, o que, eventualmente, permitiria a verificação daquilo 

que a Corte de origem chamou de cognição exauriente dos fatos em 

sede administrativa. Nada se sabe nos autos, a não ser por excertos 

de matéria jornalística colacionados ao feito, a respeito dos motivos 

determinantes de penalização dos demandados. Impossível esclarecer, 

portanto, de que modo a solução administrativa teria alguma ligação 

com a pretensão de reconhecimento de ato ímprobo no caso concreto.

7. Bem por isso, a imposição de multa administrativa pode ser, 

quando muito, resultante de infrações em sede administrativa, por atos 

eventualmente ilegais ou irregulares - que devem, sim, ser punidos 

- mas que não estão necessariamente relacionados à improbidade 

administrativa; é a hipótese ora em exame.

8. Mais a mais, assinale-se haver notícia nos autos de que a 

propalada aplicação de penalidade administrativa pela CVM foi 

declarada nula pela Justiça Federal, conforme informaram os 

Agravantes (fl s. 228/231), por cerceamento do direito constitucional 

de defesa, razão pela qual a questão administrativa sequer poderia ser 

reputada um fato novo a justifi car a medida de bloqueio de bens.

9. Por essa razão, o fato de o próprio Tribunal de origem já 

ter determinado, em anterior Agravo de Instrumento, a liberação 

dos bens dos demandados (fl s. 210/218), aliado à constatação de 
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que penalidades administrativas não são, em si mesmas, elementos 

indiciários sufi cientes de improbidade, bem como a circunstância de 

a decisão da CVM ter sido anulada pela Justiça Federal, alcançando 

todos os que participaram daquele procedimento, conduzem este 

Tribunal Superior a concluir que não há motivos bastantes para a 

decretação de nova medida de indisponibilidade de bens dos Réus.

10. Parecer do MPF pelo desprovimento do Apelo Raro. Recurso 

Especial dos demandados conhecido e provido para determinar a 

exclusão da medida de indisponibilidade de bens dos ora Recorrentes 

na ACP de origem, mas sem qualquer antecipação quanto ao mérito 

da demanda, contudo, e, também, sem empecer que o Órgão Acusador, 

coligindo elementos adicionais que dêem suporte à postulação cautelar, 

possa renovar o pedido de medida assecuratória na origem.

ACÓRDÃO

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

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

notas taquigráfi cas a seguir, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Benedito 

Gonçalves e Regina Helena Costa, conhecer do recurso especial e dar-lhe 

provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina (Presidente) e Gurgel de Faria votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Dr. Sérgio Roberto Roncador, pelas partes recorrentes: Eduardo Jorge 

Chame Saad e Delpha Empreendimentos e Participações Ltda e o Exmo. Sr. 

Dr. Antônio Carlos Fonseca da Silva, Subprocurador-Geral da República, pelo 

Ministério Público Federal.

Brasília (DF), 4 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 30.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Trata-se de Recurso 

Especial interposto por Eduardo Jorge Chame Saad e Outra com fulcro na alínea 
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a do art. 105, III da Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro que negou provimento a Agravo de Instrumento, 

cuja ementa foi lançada nos seguintes termos:

Agravo de Instrumento. Ação Civil de Improbidade Administrativa. Decisão 

que deferiu medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos réus. Alegação 

de que não houve modifi cação na situação fática a autorizar a medida constritiva, 

nem demonstração de qualquer ato dos réus que indicassem a dilapidação de 

seu patrimônio. Agravante que sustenta, ainda, que a decisão administrativa 

que fundamentou a concessão da medida cautelar teve sua efi cácia suspensa 

por decisão da Justiça Federal. Condenação na esfera administrativa que reforça 

os argumentos autorais e autorizam a concessão da medida, não obstante a 

suspensão de sua efi cácia. Indícios de improbidade anteriores que, somados ao 

novo indício (condenação na esfera administrativa) confi guram o fumus boni iurís. 

Desnecessidade de comprovação de periculum in mora concreto. Precedentes do 

STJ. Decisão que defere medida cautelar que não é contrária à lei ou teratológica, 

aplicando-se ao caso a Súmula n. 59 deste Tribunal. Nega-se provimento ao recurso, 

mantendo-se a decisão vergastada, na íntegra (fl s. 277/285).

2. Nas razões de seu Apelo Raro, os Recorrentes sustentam que o aresto 

recorrido vulnerou os arts. 512, 535, I, aos seguintes argumentos:

(a) apesar da oportuna oposição de Embargos de Declaração, o Tribunal de 

origem não afastou os apontados vícios do Aresto recorrido, motivo pelo qual é 

nulo;

(b) a determinação de indisponibilidade patrimonial dos Réus em ACP por 

improbidade administrativa lastreia-se em estado de fato sobre o qual já se 

indeferiu anteriormente a medida constritiva, razão pela qual o Acórdão deve 

ser reformado. Alegam os Recorrentes que o único fundamento invocado pelo 

Tribunal Fluminense para confi rmar o decreto de bloqueio de bens dos acionados 

foi a decisão da Comissão de Valores Mobiliários-CVM que impôs multa aos 

Recorrentes, decisão esta declarada nula pela Justiça Federal, por cerceamento de 

defesa. Defendem, assim, que a medida decretada na espécie se fundou em mera 

presunção, sem qualquer amparo legal.

3. Pleiteiam a reforma do acórdão recorrido, a fi m de cassar a indisponibilidade 

dos bens dos Recorrentes, eis que ausentes os fundamentos necessários a sua (re)

concessão (fl s. 440/441).

4. O Apelo Raro teve seu processamento indeferido pela ilustre Vice-

Presidência do Tribunal de origem, ao fundamento de que a pretensão do 

insurgente encontra óbice na Súmula 7/STJ (fls. 470/476). Sobreveio a 
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interposição do Agravo de fl s. 480/488, em que os insurgentes afi rmam ser 

desnecessário o reexame de fatos e provas em sede especial, sendo preciso 

apenas a atribuição de correta qualifi cação jurídica aos fatos já delineados no 

aresto de origem.

5. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustre 

Subprocuradora-Geral da República Ana Borges Coêlho Santos, opinou pelo 

desprovimento do Agravo (fl s. 517/522).

6. Em face da relevância da matéria, determinou-se a conversão em 

Recurso Especial do Agravo interposto.

7. Em síntese, é o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Inicialmente, 

quanto à alegação de nulidade do aresto de origem por infringência do art. 

535 do CPC, os Recorrentes sustentam que não teria sido afastado o vício de 

contradição no julgado a quo, pois, em sua visão, a decisão recorrida, integralmente 

descrita no relatório do acórdão (fl s. 269/271) não faz menção a nenhum outro 

fundamento para a formação da convicção do juízo acerca da necessidade de se deferir 

a indisponibilidade de bens. Somente se refere ao procedimento perante a CVM, e a 

respectiva decisão ali proferida, embasam o deferimento do pedido de indisponibilidade 

pelo juízo a quo (fl s. 487/488).

2. Sobre o tema, é bem verdade que a resposta dada pelo Tribunal de origem 

aos Embargos de Declaração opostos pelos ora Recorrentes teve fundamentação 

genérica (fl s. 379/384), deixando de tecer comentários explícitos sobre a questão 

suscitada no recurso de pretensão integrativa.

3. Lado outro, é cediço que a verberada contradição há de ser interna, isto 

é, a apresentação de fundamento num sentido e a conclusão em vetor oposto, de modo 

que a solução da lide se torne inconciliável. Porém, na espécie, não se verifi ca 

tenha assim ocorrido, pois o Aresto a quo proclamou que a imposição de multa 

pela CVM aos demandados era fato novo e causa material para a decretação da 

indisponibilidade patrimonial na ACP por improbidade administrativa. Não há 

contradição alguma nessa linha de raciocínio. Assim, a pretensão de nulidade do 

acórdão por ofensa do art. 535 do CPC não merece acolhida.

4. Pois bem. Cinge-se a controvérsia em saber se estão presentes ou não 

in casu os requisitos materiais e processuais para o deferimento da medida de 
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indisponibilidade de bens dos Réus na Ação Civil Pública por supostos atos de 

improbidade administrativa.

5. Sobre o tema, dispõe o art. 7º, parág. único da Lei n. 8.429/1992 que a 

indisponibilidade de bens recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento 

do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

6. Em interpretação ao referido dispositivo, esta Corte Superior fi rmou 

o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens em ACP 

por Improbidade Administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a 

tentativa de dilapidação do patrimônio para a confi guração do perigo da demora, 

o qual está implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/1992, 

bastando a demonstração da fumaça do bom direito, que consiste em indícios de 

atos ímprobos (REsp 1.366.721/BA, Rel. p/Acórdão Min. Og Fernandes, DJe 

19.9.2014).

7. Conquanto dispensada a comprovação de dilapidação patrimonial para 

a efetivação da medida de bloqueio, entendeu-se, no julgado em testilha, que, 

para a manutenção da indisponibilidade, é imperiosa a aferição dos seguintes 

requisitos:

(a) sejam demonstrados fortes indícios de responsabilidade na prática de ato 

de improbidade que tenha causado lesão ao patrimônio público ou ensejado 

enriquecimento ilícito;

(b) seja adequadamente fundamentada pelo Magistrado, sob pena de 

nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal);

(c) esteja dentro do limite sufi ciente, podendo alcançar tantos bens quantos 

forem necessários a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao 

erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como 

sanção autônoma; e

(d) seja resguardado o valor essencial para subsistência do indivíduo.

8. É importante registrar que a extrema gravidade dos fatos veiculados na 

demanda e o enorme prejuízo aos cofres públicos, por mais que estejam a merecer as 

reprimendas legais, não podem servir para fundamentar a exclusão de quaisquer 

garantias constitucionais aplicáveis, como a do devido processo (...) (AgRg no REsp. 

1.203.495/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 9.10.2015).

9. Vê-se assim, que, conquanto se tenha por um lado o entendimento desta 

Corte Superior quanto à implicitude do perigo da demora nas pretensões de 

indisponibilidade de bens em ações destinadas a perscrutar atos de improbidade 
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administrativa, por outro é certo que o Órgão Acusatório e o Julgador não estão 

de modo algum exonerados da analítica demonstração da alta plausibilidade do 

direito alegado quanto à existência de fortes indícios de responsabilidade na prática 

de ato ímprobo que lese o Erário ou gere proveito ilícito ao demandado.

10. Observa-se que, na espécie, trata-se de uma repostulação de medida de 

indisponibilidade de bens em face dos Réus, acionados por atos de improbidade 

administrativa supostamente praticados em desfavor do Fundo Único de 

Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro-Rioprevidência, que causaram 

enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA), dano ao patrimônio público (art. 10 da 

LIA) e ofenderam princípios nucleares administrativos (art. 11 da LIA), dada a 

participação de agentes públicos, empresas e particulares na venda e na compra, 

por meio de informações privilegiadas, de créditos imobiliários de instituição 

fi nanceira liquidada – BANERJ, por meio de leilão alegadamente fi cto, sem 

licitação e sem publicidade dos atos. A medida de indisponibilidade patrimonial, 

que já havia sido afastada preteritamente pelo TJ/RJ, foi novamente concedida 

na ACP.

11. No caso dos autos, constata-se que o Tribunal de origem negou 

provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Réus, ao fundamento 

de que malgrado o procedimento administrativo da Comissão de Valores Mobiliários 

ser de conhecimento das partes desde o início da demanda, a sua decisão fi nal, sem 

quaisquer dúvidas, é fato novo que modifi cou a conjuntura dos autos em relação aos 

réus da demanda principal que foram punidos pela referida decisão. Este fato novo 

traz robustez aos argumentos dos autores, sendo forçoso reconhecer a existência de 

fumus boni iuris a autorizar a medida contestada (fl s. 281).

12. Embora seja certo que, em situações tais, o perigo da demora é 

presumido, nos termos do entendimento desta Corte Superior não há dispensa 

para apontamento da alta plausibilidade do direito e, quanto a esse elemento, 

não se pode considerar plenamente atendido o requisito. Explico-me.

13. Como dito, é incontroverso nos autos que não é a primeira vez que 

foi determinada medida constritiva do patrimônio dos réus da demanda principal. 

Anteriormente a medida foi desconstituída, uma vez que, em sede recursal, entendeu-

se que os requisitos legais não estariam presentes (fl s. 281).

14. Nos autos ora em exame, o Tribunal de origem, em sede de Agravo 

de Instrumento, confi rmou a Decisão de Primeiro Grau que determinou a 

constrição patrimonial cautelar dos demandados, ao fundamento de que os 

Recorrentes foram condenados na seara administrativa (CVM) e que, por essa 
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razão, haveria um fato novo que robusteceria a existência dos indícios de prática 

de ato ímprobo.

15. Todavia, não se pode concordar com tal fundamento, pois, de partida, 

o espectro de investigação de condutas alegadamente ímprobas é totalmente 

distinto de uma apreciação em seara administrativa. Como é sabido, uma 

Autarquia como a CVM pode fazer uma análise sob o ponto de vista formalista, 

verifi cando objetivamente o cumprimento de regras procedimentais em matéria 

de transferência de títulos e valores mobiliários. Jamais poderá se dedicar a 

aspectos como má-fé, dolo, culpa, sobretudo quando a intenção é aplicar as 

severas sanções da Lei n. 8.429/1992.

16. Nesse sentido, a mera circunstância de haver uma imposição de 

penalidade por um órgão administrativo de supervisão do mercado de valores 

mobiliários não constitui indício de que uma conduta ímproba foi praticada 

na espécie. Não se pode estabelecer um liame entre multa administrativa e 

improbidade administrativa. Para a decretação da medida de indisponibilidade de 

bens, é preciso que se apresentem elementos indiciários na esfera das improbidades, 

ou seja, prováveis condutas revestidas de má-fé, de dolo, de intuito de praticar atos 

lesivos ao Erário, de proveito ilícito e de ofensa a princípios administrativos.

17. Ainda que fosse possível estabelecer uma ligação entre penalidade 

administrativa e improbidade, registre-se que o Acórdão recorrido, assim como 

a originária Decisão de Primeiro Grau atacada por Agravo de Instrumento, 

não cuidaram de descortinar os aspectos de fundo da Decisão Administrativa 

da CVM que impôs a penalidade aos Réus, o que, eventualmente, permitiria a 

verifi cação daquilo que a Corte de origem chamou de cognição exauriente dos 

fatos em sede administrativa. Nada se sabe nos autos, a não ser por excertos de 

matéria jornalística colacionados ao feito, a respeito dos motivos determinantes 

de penalização dos demandados. Impossível esclarecer, portanto, de que modo a 

solução administrativa teria alguma ligação com a pretensão de reconhecimento 

de ato ímprobo no caso concreto.

18. Bem por isso, a imposição de multa administrativa pode ser, quando 

muito, resultante de infrações em sede administrativa, por atos eventualmente 

ilegais ou irregulares - que devem, sim, ser punidos - mas que não estão 

necessariamente relacionados à improbidade administrativa; é a hipótese ora em 

exame.

19. Mais a mais, assinale-se haver notícia nos autos de que a propalada 

aplicação de penalidade administrativa pela CVM foi declarada nula pela Justiça 
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Federal, conforme informaram os Recorrentes (fl s. 228/231), por cerceamento 

do direito constitucional de defesa, razão pela qual a questão administrativa 

sequer poderia ser reputada um fato novo a justifi car a medida de bloqueio de 

bens.

20. Por essa razão, o fato de o próprio Tribunal de origem já ter 

determinado, em anterior Agravo de Instrumento, a liberação dos bens dos 

demandados (fl s. 210/218); a constatação de que penalidades administrativas 

não são, por si só, elementos indiciários de improbidade; a circunstância de a 

decisão em procedimento administrativo da CVM ter sido anulado pela Justiça 

Federal, todos esses tópicos conduzem este Tribunal Superior a concluir que não 

há motivos para nova medida de indisponibilidade de bens dos Réus. O Aresto 

merece inegável reproche.

21. Diante dessas considerações, conhece-se do Recurso Especial dos 

Imputados e a ele se dá provimento, a fi m de determinar a exclusão da medida 

de indisponibilidade de bens dos demandados na ACP de origem, sem 

qualquer antecipação quanto ao mérito da demanda, contudo, e sem empecer 

o Órgão Acusador de coligir novos elementos que permitam ulterior medida 

assecuratória na origem.

22. É como voto.



Segunda Turma





AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1.450.445-SP 

(2014/0094332-7)

Relator: Ministro Og Fernandes

Agravante: Transportes Rodoviários Rodocafé Ltda

Advogado: Maria Eduarda Aparecida Matto Grosso Borges Andrêo da 

Fonseca e outro(s) - SP079934

Agravado: Fazenda Nacional

Advogado: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PR000000O

EMENTA

Tributário. Processual Civil. Declaração de inconstitucionalidade. 

Súmula vinculante. Princípio da causalidade. Honorários advocatícios 

indevidos.

1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de 

não se conceber a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de 

honorários advocatícios quando a extinção do feito se deu por perda 

superveniente de objeto por declaração de inconstitucionalidade da 

legislação de regência do tributo, pois, por ocasião da propositura da 

ação, a exação era devida e a União detinha o dever de cobrar.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

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, negar provimento ao agravo interno, 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), 25 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Presidente

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 4.11.2016
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de agravo interno interposto por 

Transportes Rodoviários Rodocafé Ltda. contra decisão que deu provimento ao 

recurso especial a fi m de afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento 

das verbas de sucumbência, tendo em vista que a execução fi scal fora cancelada 

em virtude da declaração de inconstitucionalidade da legislação de regência do 

tributo.

Defende a parte recorrente, em síntese, não se tratar de ação de cobrança 

ou execução fi scal, mas de ação de desconstituição de lançamento fi scal proposta 

pela própria contribuinte.

Assevera que, “após o ingresso da ação supracitada, foi determinado pelo 

Magistrado de primeira instância a emenda da peça inicial, a fi m de se adequar 

o valor da causa, quando deu-se a mesma o valor de R$ 49.638,02, valor este que 

correspondia aos lançamentos citados na inicial, oportunidade em que ratifi cou-

se o pedido de antecipação de tutela, no sentido de que a recorrida deixasse de 

ajuizar qualquer ação de execução referente a tal débito, até o fi nal da presente 

demanda” (e-STJ, fl . 258).

Acrescenta, também, não ser o caso de fato superveniente, pois a União 

contestou a demanda e reabriu o processo administrativo após o ingresso da 

ação, oportunidade em que reconheceu a ocorrência da prescrição de parte dos 

créditos.

Protesta, assim, pela revisão do julgado e consequente negativa de 

provimento ao recurso especial da União, permitindo sua condenação ao 

pagamento da verba de sucumbência.

Instada a se manifestar, a União apresentou impugnação ao agravo interno, 

aduzindo que, como se trata de ação que afastou a cobrança de tributos com base 

no entendimento encartado pela Súmula Vinculante n. 8, eventual condenação 

da Fazenda Pública não comportaria a condenação em honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): Compulsando detidamente os 

autos, denota-se que o caso realmente não é de execução fi scal proposta pela 

União, mas de ação de desconstituição de lançamento fi scal proposta pela 

contribuinte.
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Em virtude da edição da Súmula Vinculante n. 8 do STF, que declarou 

a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei n. 

1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei n. 8.212/1991, que tratam de prescrição 

e decadência de crédito tributário, a Fazenda Pública revisou os lançamentos 

impugnados, identifi cando a ocorrência de prescrição de parte dos débitos 

inscritos nas NFLDs em questão.

Nesse quadro, o processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 267, VI, do CPC, considerada a perda superveniente do objeto.

Assim, muito embora não se trate de execução fi scal, como aqui se esclarece, 

entendo que deva prevalecer o mesmo entendimento aplicado na decisão 

agravada, no sentido de não se conceber a condenação da Fazenda Pública ao 

pagamento de honorários advocatícios em execução fi scal cancelada por norma 

superveniente, ou mesmo por declaração de inconstitucionalidade da legislação 

de regência do tributo, se, por ocasião da propositura da ação de cobrança, a 

exação era devida e a União detinha o dever de cobrar.

Assim, ainda que a ação fosse de iniciativa do contribuinte e que visasse 

à desconstituição dos lançamentos que serviriam de objeto de cobrança via 

execução fi scal, a Súmula Vinculante n. 8/STF impõe o reconhecimento do 

direito perquirido pela contribuinte por parte da Fazenda Pública ainda em fase 

de contestação, o que equivale à situação de cancelamento da própria execução 

fi scal ainda não proposta.

Nesse sentido:

Processual Civil. Agravo regimental. Ausência de violação ao art. 535 do CPC. 

Extinção da execução fiscal por superveniência de lei estadual. Remissão do 

débito fi scal. Honorários advocatícios. Descabimento.

1. Não houve a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC. É que, muito embora 

a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, tem-se que, em não 

havendo no acórdão omissão, contradição ou obscuridade capaz de ensejar 

o acolhimento da medida integrativa, tal não é servil para forçar o ingresso na 

instância extraordinária.

2. Não são devidos honorários advocatícios nas execuções fi scais cujo débito 

foi cancelado por norma superveniente que concedeu anistia fi scal ao executado.

3. Na época do ajuizamento da execução fi scal, a mesma era legitimada pela 

legislação vigente. Porém, com a extinção da execução fiscal, decorrente da 

remissão do débito por lei estadual editada posteriormente ao ajuizamento da 

ação, os honorários advocatícios tornaram-se indevidos, seja pelo Estado, porque 

na data da propositura da execução, a mesma tinha causa justifi cada, seja pelo 

devedor, uma vez que o processo foi extinto sem a ocorrência da sucumbência.
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4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 856.530/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 18.3.2010, DJe 30.3.2010)

Tributário. Contribuição social. Legitimidade do sindicato para discutir 

constitucionalidade. Recurso prejudicado. Julgamento da ADIn 2.010/DF. 

Contradição no acórdão embargado. Honorários advocatícios. Indevidos.

1. Da análise dos destes embargos, verifica-se a ocorrência da referida 

contradição, na medida em que o acórdão embargado foi proferido no sentido de 

julgar prejudicado o recurso especial em razão do julgamento da ADIn 2.010/DF, 

que reconheceu a inconstitucionalidade da exação, esgotando o interesse de agir 

encartado na demanda e condenando o recorrido na verba honorária.

2. É o posicionamento desta Corte no sentido de que a verba honorária deve 

ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade. In casu, a extinção do feito 

por perda de objeto, decorrente de fato superveniente, qual seja, julgamento da 

ADIn 2.010/DF, não é fato imputável ao autor.

3. Indevida a verba honorária, quer pelo recorrente, quer pelo recorrido. 

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para excluir a verba 

honorária.

(EDcl no REsp 413.149/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 21.6.2007, DJ 29.6.2007, p. 527)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL N. 1.361.631-DF 

(2013/0002994-0)

Relatora: Ministra Assusete Magalhães

Agravante: Distrito Federal

Procurador: Luiz Felipe Bulus Alves Ferreira e outro(s)

Agravado: Condominio Rural Vivendas Lago Azul

Advogados: João Batista de Sousa

Daniel Gomes de Oliveira
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EMENTA

Tributário e Processual Civil. Agravo regimental no recurso 

especial. IPTU. Impossibilidade de se atribuir ao condomínio a 

qualidade de contribuinte do IPTU, na forma do art. 34 do CTN, em 

relação às áreas comuns do condomínio. Mero administrador dos bens. 

Posse sem animus domini. Precedentes. Agravo regimental improvido.

I. Agravo Regimental interposto em 29.11.2015, contra decisão 

publicada em 19.11.2015, na vigência do CPC/1973.

II. Nos termos do art. 34 do CTN, o contribuinte do IPTU 

“é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu 

possuidor a qualquer título”.

III. No caso, o Distrito Federal pretende que o Condomínio seja 

qualifi cado como contribuinte do IPTU, em relação às suas áreas 

comuns. Todavia, diante da exegese do art. 34 do CTN, é de se inferir 

que o Condomínio não detém a qualidade de proprietário, possuidor 

ou titular do domínio útil de suas áreas comuns, visto que se trata de 

mero administrador do bem.

IV. Na esteira do entendimento fi rmado na Segunda Turma do 

STJ, “o condomínio não exerce posse com animus domini, motivo pelo 

qual não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU” (STJ, AgRg 

no AREsp 486.092/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe de 24.6.2014). No mesmo sentido: REsp 1.327.539/DF, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20.8.2012; 

REsp 1.285.122/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 

de 11.3.2015.

V. Agravo Regimental 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, por 

unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Sra. 

Ministra Relatora.
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A Sra. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada do TRF/3ª 

Região), os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin e Mauro 

Campbell Marques votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 21 de junho de 2016 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 28.6.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Agravo Regimental, 

interposto pelo Distrito Federal, em 29.11.2015, contra decisão de minha lavra, 

publicada em 19.11.2015, assim fundamentada, in verbis:

Trata-se de Recurso Especial, interposto por Condomínio Rural Vivendas Lago 

Azul, mediante o qual se impugna acórdão, promanado do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

Direito Tributário. Apelação cível. Ação declaratória. Condomínio. 

Exigência tributária. IPTU e TLP. Áreas comuns e privativas. Exação apenas 

em relação às comuns. Taxa de Limpeza Urbana. Simples disponibilização. 

Pagamento.

1. O condomínio não é contribuinte do IPTU/TLP em relação aos terrenos 

cujos proprietários não foram efetivamente identificados pelo Distrito 

Federal.

2. Em relação às áreas comuns é o condomínio o responsável pelo 

pagamento dos respectivos tributos, haja vista a posse por ele exercida.

3. A Taxa de Limpeza Urbana (TLP) é exigível ainda que o contribuinte 

não faça efetivo uso, haja vista que a incidência correspondente ocorre em 

razão da simples disponibilização do serviço.

4. Recursos e remessa necessária conhecidos e desprovidos (fl . 330e).

No Recurso Especial (fls. 340/356e), manejado com base na alínea a do 

permissivo constitucional, alega-se violação do art. 34 do CTN. Sustenta-se que 

o condomínio não poderia ser contribuinte de IPTU, mesmo em relação às áreas 

ditas comuns, porquanto não exerceria nem sua propriedade nem sua posse. 

Argumenta-se, ainda, que seria indevida a cobrança de Taxa de Limpeza Urbana 

(TLP), uma vez que o serviço de limpeza, no caso, seria executado pelo próprio 

condomínio e não pelo Poder Público.
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Contrarrazoado (fl s. 363/377e), foi o Recurso Especial admitido (fl s. 379/380e).

O presente recurso merece prosperar, em parte.

Em relação à cobrança da TLP, o Especial não pode ser conhecido.

A uma, porque descurou, o ora recorrente, de indicar, com clareza, quais 

dispositivos legais teriam sido malferidos pelo acórdão atacado.

A duas, porque, ao que se presume do arrazoado recursal, se malferimento houve 

teria sido à Constituição Federal, temática que escapa, evidentemente, ao âmbito de 

cognição do Recurso Especial.

De outro lado, no tocante à cobrança de IPTU, em face do condomínio, há 

precedentes da Segunda Turma no sentido de sua ilegitimidade.

Confi ram-se:

Tributário. IPTU. Sujeito passivo. Condomínio. Ausência de posse com 

animus domini. Impossibilidade. Precedente.

1. Hipótese na qual o agravante se insurge contra a conclusão de que 

o condomínio não é sujeito passivo do IPTU. Alega que existe previsão 

expressa, no art. 134, III, do CTN de responsabilização do administrador de 

bens de terceiros pelos tributos devidos por estes.

2. A questão enfrentada pelo Tribunal a quo refere-se à sujeição passiva 

do IPTU, à luz do art. 34 do CTN. Em outras palavras, ficou afastada a 

possibilidade de o condomínio ser considerado contribuinte do tributo. 

Nada se disse acerca do tema da responsabilidade tributária, nos termos do 

art. 134 do CTN, de modo que não se pode conhecer do tema, por falta de 

prequestionamento (Súmula 211/STJ).

3. No mérito, ratifi ca-se tese já adotada pela Segunda Turma do STJ, no 

sentido de que o condomínio não exerce posse com animus domini, motivo 

pelo qual não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU (REsp 1.327.539/DF, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.8.2012).

4. Agravo Regimental não provido (STJ, AgRg no AREsp 486.092/DF, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 24.6.2014).

Processual Civil. Tributário. Violação do art. 535 do CPC. Alegação 

genérica. Súmula 284/STF. IPTU. Contribuinte. Ausência de animus domini. 

Condomínio. Mero administrador.

1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo 

Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, 

atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF.

2. O fato gerador do IPTU, conforme dispõe o art. 32 do CTN, é 

a propriedade, o domínio útil ou a posse. O contribuinte da exação é 
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o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio ou seu possuidor a 

qualquer título (art. 34 do CTN).

3. A jurisprudência do STJ é pacífi ca no sentido de que somente a posse com 

animus domini é apta a gerar a exação predial urbana, o que não ocorre com o 

condomínio, in casu, que apenas possui a qualidade de administrador de bens 

de terceiros.

4. “Não é qualquer posse que deseja ver tributada. Não é a posse direta 

do locatário, do comodatário, do arrendatário de terreno, do administrador 

de bem de terceiro, do usuário ou habitador (uso e habitação) ou do 

possuidor clandestino ou precário (posse nova etc.). A posse prevista no 

Código Tributário como tributável é a de pessoa que já é ou pode ser 

proprietária da coisa” (in Curso de Direito Tributário, Coodenador Ives 

Gandra da Silva Martins, 8ª Edição - Imposto Predial e Territorial Urbano, 

p.736/737).

Recurso especial improvido (STJ, REsp 1.327.539/DF, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20.8.2012).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Especial, com fundamento 

no art. 557, § 1º-A, do CPC, de modo a afastar a cobrança do IPTU (fl s. 389/391e).

Inconformada, a parte agravante alega que:

6. Observa-se inicialmente que o TJDFT apreciou e julgou a questão da incidência 

do IPTU sobre áreas comuns a partir do exame do artigo 1331 do CCB e o recurso 

especial, em nenhum momento, ofereceu resistência quanto ao fundamento de 

forma a atrair a restrição ao conhecimento recursal a partir dos óbices das Súmulas 

n. 284/STF e 182/STJ.

7. Confi ra-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão da Corte Distrital:

A vinculação do condomínio ao pagamento de IPTU sobre a área comum

Quanto a este aspecto, também não há qualquer reparo a se proceder 

em relação ao julgado guerreado. Realmente, nos termos do que dispõe o 

artigo 1.331 do Código Civil, integram o condomínio a partes exclusivas e as 

de propriedade comum. Assim, sobre essas últimas, não há dúvida, incidem 

os impostos acima referidos.

Nesse sentido, com razão, uma vez mais, a sentenciante ao salientar que 

“... os mesmos fundamentos que inibem a cobrança do IPTU e da TLP sobre 

o Autor, tendo por base as áreas privativas, autorizam-na quando se trata de 

área comum, pois, sobre estas o condomínio exerce posse”.

Sobre a questão já se manifestou este egrégio Tribunal, assim 

concluindo: “Exercendo o condomínio posse sobre a área comum deve 
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pagar o IPTU, sendo irrelevante o fato de ser irregularmente constituído, 

eis que localizado em área urbana, além de que presentes melhoramentos 

públicos”.

8. Como se vê, o acordão recorrido concluiu pela manutenção da sentença de 

improcedência da ação exclusivamente com apoio em dispositivo do Código Civil 

sendo certo que o recurso especial não se volta contra tal fundamento, de forma 

a se impor a revisão do r. despacho agravado no particular e negar conhecimento 

ao recurso, como de direito.

9. Quanto ao mais, também se entremostra inviável a revisão das premissas 

fáticas adotadas pela c. Corte recorrida, notadamente quanto a circunstância de que 

incide o IPTU sobre “área comum, pois, sobre estas o condomínio exerce posse”.

10. A revisão de tal fato é vedada na presente sede recursal por incidência da 

súmula 7/STJ, de forma a se impor a reconsideração da r. decisão agravada, como de 

direito.

11. Quanto ao mais, também não merece provimento o recurso ao argumento 

de que o artigo 34 do Código Tributário Nacional teria sido violado pela decisão 

recorrida, conforme indicado no especial.

12. Assim se afi rma na medida em que, de acordo com a decisão recorrida, o 

objeto do recurso fi cou restrito à análise da alegada violação do artigo 34 do CTN.

13. A jurisprudência indicada na decisão agravada é inespecífi ca – refere-se ao 

lotes vazios, circunstância absolutamente diversa da contemplada nos presentes 

autos em que o tributo incide sobre área comum – e sugere que a posse apta a 

gerar a obrigação tributária é aquela qualifi cada pelo animus domini, ou seja, a 

que efetivamente esteja em vias de ser transformada em propriedade, seja por 

meio de promessa de compra e venda, seja pela posse ad usucapionem, o que 

seria inviável no caso, por se tratar de condomínio irregular instalado em terreno 

público insuscetível de aquisição por usucapião, a teor do artigo 183, § 3º da CF.

14. A conclusão alcançada é no sentido de que o agravado seria mero detentor 

do imóvel, sendo que a detenção não induz propriedade, não autorizando, 

portanto, a incidência do IPTU.

15. Renovadas todas as vênias devidas, a qualidade do agravado de possuidor, 

com animus domini, dos imóveis em questão é circunstância fática expressamente 

reconhecida, tanto pelas instâncias ordinárias como pela própria agravada na 

inicial, sendo certo que a revisão dessa circunstância encontrava óbice na Súmula 

7 dessa egrégia Corte.

16. Afi gura-se incontroverso, também, o fato de estar o imóvel em discussão 

situado em zona urbana, dispondo de serviços de fornecimento de energia 

elétrica, escolas públicas e coleta de lixo, conforme se denota do próprio acórdão 

recorrido.
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17. Ora, partindo das premissas de que a posse dos imóveis urbanos em 

questão se deu originariamente em razão de “promessa de compra e venda”, ou 

seja, foi calcada em direito real, e que o condomínio e seus integrantes, além 

de residirem no local há tempos, pretendem e confiam na regularização da 

situação de fato estabelecida, que culminará na aquisição da propriedade, não 

há, com todo respeito, como re-qualifi car tal situação como mera detenção para 

afastar a incidência do tributo sob o fundamento de que os imóveis públicos são 

insuscetíveis de aquisição por usucapião.

18. O próprio conceito de detentor fi xado pelo artigo 1.198 do CC já impede a 

caracterização da hipótese descrita nos autos como detenção, porquanto não se 

constata nenhuma relação jurídica subjacente entre agravado ou seus associados 

e a Terracap, real proprietária dos imóveis. Confi ra-se, a propósito, o que diz o 

referido preceito:

Art. 1.198 – Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação 

de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em 

cumprimento de ordens ou instruções suas.

(...)

20. Por outro lado, a possibilidade de se adquirir a propriedade e o domínio de 

determinado imóvel ocupado é necessária para se caracterizar a posse como justa 

e, não, para se verifi car o animus de dono do ocupante do bem.

21. Na verdade, constata-se o animus domini observando se o ocupante do 

imóvel se comporta como se fosse o próprio dono do imóvel e, no caso em apreço, 

é indubitável tal comportamento por parte do agravado e seus integrantes, 

revelado inclusive em razão do próprio ajuizamento da presente ação, da fi xação 

de residência e da confessada vontade de permanecer com a coisa utilizando-a 

economicamente.

22. Forçoso concluir, portanto, que a impossibilidade de aquisição da 

propriedade imobiliária por usucapião não desconfigura a posse; apenas a 

caracteriza como injusta e, portanto, insuscetível de gerar os direitos resguardados 

pela lei civil.

23. Assim, a circunstância de não ter o possuidor justo título não impede que a 

ele seja atribuída a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, mesmo porque o 

próprio artigo 34 do CTN refere-se a “possuidor a qualquer título”.

24. Por fi m, não se pode perder de vista que os imóveis em questão são bens 

públicos dominicais (CC, art. 99, III), passíveis, portanto, de serem alienados, 

observadas as exigências da lei (CC, art. 101).

25. Clara, portanto, a impossibilidade de se negar confi gurada a posse incidente 

sobre bens dominicais, como no caso em comento, ainda mais quando é pública 

e notória a intenção dos associados da agravada de se tornarem proprietários dos 
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imóveis em questão, pois lá edifi caram suas casas e aplicaram vultosos valores na 

estruturação do condomínio, que hoje é uma verdadeira cidade, praticamente 

impossível de ser desfeita (fl s. 398/402e).

Por fi m, requer “a reforma da r. decisão recorrida para não se conhecer do 

recurso especial da agravada ou, quando menos, para negar-lhe provimento na 

forma da fundamentação supra, como de direito” (fl . 403e).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): Não merece censura a 

decisão ora agravada.

De início, cumpre registrar que, na origem, trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito Tributário, ajuizada pelo Condomínio Rural Vivendas 

Lago Azul, em face do Distrito Federal, na qual se postula declaração de 

inexistência do débito referente ao IPTU e à TLP do ano de 2007, em relação 

aos terrenos cujos titulares não foram identifi cados e em relação à área comum 

do Condomínio.

O Magistrado de Primeira Instância julgou parcialmente procedentes 

os pedidos formulados na demanda, a fi m de: a) declarar a inexistência do 

débito referente ao IPTU e à TLP do ano de 2007, em relação aos terrenos 

cujos titulares não foram identifi cados; b) declarar a responsabilidade da parte 

autora pelo pagamento dos tributos em questão em relação às áreas comuns do 

condomínio (fl s. 253/266e).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Apelação.

A Corte de origem negou provimento a ambas as Apelações e à Remessa 

Ofi cial, sob os seguintes fundamentos:

Conforme relatado, a controvérsia recursal refere-se a exigência tributária 

correspondente a IPTU e TLP dirigida ao condomínio autor. A conclusão recorrida 

foi a de que o condomínio não poderia ser considerado contribuinte em relação 

aos terrenos cujos titulares não foram identifi cados. Já em relação à área comum 

e ao serviço de limpeza urbana, o entendimento foi o de que há vinculação 

tributária, sendo o condomínio o responsável pelo pagamento dos referidos 

tributos.

Tendo em vista o princípio da economia e celeridade processuais, proceder-

se-á ao julgamento conjunto de ambos os recursos.
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A exigência tributária em relação aos terrenos cujos titulares não foram 

identifi cados

Não há reprimenda a se proceder, quanto ao tema, em relação ao julgado. Com 

efeito, esta relatoria já enfrentou a discussão, e tem sufragado o entendimento 

segundo o qual não pode a Administração, sem identifi cação do contribuinte, 

pretender transferir ao condomínio o ônus de, em seu lugar, proceder ao 

recolhimento do imposto devido pelos condôminos, isoladamente. Isso porque 

o contribuinte do IPTU é o proprietário ou possuidor, com ânimo de domínio, e não o 

administrador das áreas comuns do condomínio, vez que este, evidentemente, não 

é o responsável pelo débito tributário, mas sim os proprietários ou possuidores 

das unidades loteadas, como já frisado.

Desse modo, com razão o douto sentenciante ao asseverar que, verbis:

... não existe qualquer indício que permita concluir que o Autor administre 

a área privativa de titularidade dos condôminos. Aliás, esse entendimento 

é incompatível com a natureza do condomínio, cuja função precípua é 

administrar o uso da área comum.

Assim, não há que se cogitar a hipótese de incidência da regra prevista no 

inciso III do artigo 134 do CTN já que o Autor não é o administrador dos lotes 

contidos na área privativa

Frente a tanto, conclui-se que não há razão suficiente para dar sustento ao 

entendimento defendido na apelação interposta pelo Distrito Federal, pois a 

impossibilidade de identifi cação do contribuinte não autoriza o fi sco a responsabilizar 

o condomínio, ou seja, todos os condôminos, pelo pagamento do imposto.

A vinculação do condomínio ao pagamento de IPTU sobre a área comum

Quanto a este aspecto, também não há qualquer reparo a se proceder em 

relação ao julgado guerreado. Realmente, nos termos do que dispõe o artigo 

1.331 do Código Civil, integram o condomínio a partes exclusivas e as de 

propriedade comum. Assim, sobre essas últimas, não há dúvida, incidem os 

impostos acima referidos.

Nesse sentido, com razão, uma vez mais, a sentenciante ao salientar que “... os 

mesmos fundamentos que inibem a cobrança do IPTU e da TLP sobre o Autor, tendo 

por base as áreas privativas, autorizam-na quando se trata de área comum, pois, 

sobre estas o condomínio exerce posse”.

Sobre a questão já se manifestou este egrégio Tribunal, assim concluindo: 

“Exercendo o condomínio posse sobre a área comum deve pagar o IPTU, sendo 

irrelevante o fato de ser irregularmente constituído, eis que localizado em área 

urbana, além de que presentes melhoramentos públicos”

O pagamento da taxa de limpeza urbana (TLP)
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Outro aspecto a ser salientado é quanto ao pagamento referente ao serviço 

de limpeza urbana. A Lei Distrital n. 6.945/81, que instituiu no âmbito do Distrito 

Federal referido tributo, prescreve que o respectivo fato gerador é a utilização 

efetiva ou potencial dos serviços de limpeza pública. Em outras palavras, é 

irrelevante o argumento de que não se usa do serviço para se ver livre do pagamento.

Realmente, uma vez colocado à disposição do contribuinte, vindo a utilizar, 

ou não, deverá ele arcar com o pagamento correspondente. Desse modo, nas 

palavras da douta sentenciante, “mesmo que o próprio condomínio seja o 

responsável pela coleta residencial do lixo, é certo que o serviço de limpeza 

urbana do Distrito Federal é quem retira todo o lixo produzido pelos condôminos 

e o destina a local sanitário adequado, fato que, opor si só, autoriza a cobrança da 

taxa”.

Por tais aspectos, também não há como isentar o condomínio autor do 

pagamento desse referido tributo.

De tudo quanto salientado, nego provimento a ambos os recursos, e também 

à remessa necessária, prestigiando inteiramente o r. decisum vergastado (fls. 

333/335e).

O Recurso Especial, interposto pelo Condomínio Rural Vivendas Lago Azul, 

foi provido, a fi m de afastar a cobrança do IPTU em relação às áreas comuns.

Feitas essas breves considerações, passa-se ao exame da presente insurgência 

recursal.

A princípio, cumpre registrar que, diversamente do alegado pelo ora 

agravante, o Condomínio Rural Vivendas Lago Azul, em seu Recurso Especial, 

logrou infirmar todos os fundamentos do acórdão proferido pelo TJDFT, 

relativos ao reconhecimento da sua qualidade de contribuinte do IPTU das áreas 

comuns do condomínio. Assim, a admissão do apelo nobre não se encontrava 

obstada pela Súmula 284 do STF.

Ademais, o exame da pretensão recursal veiculada no Recurso Especial não 

demandou o revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que apenas se 

valeu das premissas fáticas e jurídicas expressamente delineadas pela instância a 

quo. Desta feita, o processamento do Recurso Especial não estava obstaculizado 

pela Súmula 7 do STJ.

Melhor sorte não assiste à parte recorrente, no que diz respeito ao mérito 

da demanda.

Cinge-se a questão controvertida a analisar a qualidade de contribuinte do 

Condomínio horizontal, em relação às áreas comuns do condomínio.

Nos termos do art. 34 do CTN, o contribuinte do IPTU “é o proprietário 

do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
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No caso, o ente tributante – Distrito Federal – pretende que o Condomínio 

seja qualifi cado como contribuinte do IPTU, em relação às suas áreas comuns. 

Todavia, como consignado pela decisão ora agravada, o Condomínio não detém 

a qualidade de proprietário, possuidor ou titular do domínio útil das áreas 

comuns do condomínio, visto que se trata de mero administrador do bem, sem 

que reste confi gurado que detém a posse das áreas comuns com animus domini.

Assim, diante da regra inserta no art. 34 do CTN, não há como considerá-

lo contribuinte do IPTU, em relação às áreas comuns.

Nesse sentido, em situações análogas à dos autos, já se pronunciou a 

Segunda Turma desta Corte acerca da ilegitimidade do condomínio, como 

contribuinte do IPTU:

Tributário. IPTU. Sujeito passivo. Condomínio. Ausência de posse com animus 

domini. Impossibilidade. Precedente.

1. Hipótese na qual o agravante se insurge contra a conclusão de que o 

condomínio não é sujeito passivo do IPTU. Alega que existe previsão expressa, no 

art. 134, III, do CTN de responsabilização do administrador de bens de terceiros 

pelos tributos devidos por estes.

2. A questão enfrentada pelo Tribunal a quo refere-se à sujeição passiva do 

IPTU, à luz do art. 34 do CTN. Em outras palavras, fi cou afastada a possibilidade de 

o condomínio ser considerado contribuinte do tributo. Nada se disse acerca do 

tema da responsabilidade tributária, nos termos do art. 134 do CTN, de modo que 

não se pode conhecer do tema, por falta de prequestionamento (Súmula 211/

STJ).

3. No mérito, ratifi ca-se tese já adotada pela Segunda Turma do STJ, no sentido de 

que o condomínio não exerce posse com animus domini, motivo pelo qual não pode 

ser considerado sujeito passivo do IPTU (REsp 1.327.539/DF, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe 20.8.2012).

4. Agravo Regimental não provido (STJ, AgRg no AREsp 486.092/DF, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 24.6.2014).

Processual Civil. Tributário. Violação do art. 535 do CPC. Alegação genérica. 

Súmula 284/STF. IPTU. Contribuinte. Ausência de animus domini. Condomínio. Mero 

administrador.

1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, 

sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a 

aplicação do disposto na Súmula 284/STF.

2. O fato gerador do IPTU, conforme dispõe o art. 32 do CTN, é a propriedade, 

o domínio útil ou a posse. O contribuinte da exação é o proprietário do imóvel, o 

titular do seu domínio ou seu possuidor a qualquer título (art. 34 do CTN).
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3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que somente a posse com 

animus domini é apta a gerar a exação predial urbana, o que não ocorre com o 

condomínio, in casu, que apenas possui a qualidade de administrador de bens de 

terceiros.

4. “Não é qualquer posse que deseja ver tributada. Não é a posse direta do 

locatário, do comodatário, do arrendatário de terreno, do administrador de bem de 

terceiro, do usuário ou habitador (uso e habitação) ou do possuidor clandestino ou 

precário (posse nova etc.). A posse prevista no Código Tributário como tributável é a 

de pessoa que já é ou pode ser proprietária da coisa.” (in Curso de Direito Tributário, 

Coodenador Ives Gandra da Silva Martins, 8ª Edição - Imposto Predial e Territorial 

Urbano, p.736/737).

Recurso especial improvido (STJ, REsp 1.327.539/DF, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe de 20.8.2012).

No mesmo sentido: STJ, REsp 1.285.122/DF, Rel. Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, DJe de 11.3.2015.

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os 

fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, 

em todos os seus termos.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Regimental.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.447.561-PE (2014/0079703-2)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: União

Recorrido: Ubaldo Ataíde Cavalcanti

Advogado: Aluisio Pereira Padilha Filho e outro(s)

EMENTA

Processo Civil e Administrativo. Recurso especial. Servidor 

público federal. Pretensão de anulação de acórdão do Tribunal de 

Contas da União que rejeitou a tomada de contas de gestor público em 
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razão da prática de nepotismo. Designação de servidor de carreira do 

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e cedido à Justiça Federal 

para o exercício de função comissionada de Ofi cial de Gabinete do 

Juiz Titular da 10ª Vara Federal de Pernambuco, mesmo juízo onde 

a irmã do servidor atuaria como Juíza substituta. Violação do art. 

535, II, do CPC: indicação genérica. Defi ciência de fundamentação. 

Súmula 284/STF. Violação do art. 54 da Lei n. 9.784/1999: 

dispositivo infraconstitucional que carece de prequestionamento. 

Incidência da Súmula 211/STJ. Violação dos arts. 1º, 5º, 16 e 19 da 

Lei n. 8.443/1992: controle jurisdicional das decisões do Tribunal 

de Contas. Possibilidade. Precedentes do STJ. Violação do art. 10 da 

Lei n. 9.421/1996: existência de subordinação eventual de servidor 

designada para função comissionada ao Juiz substituto, Magistrado 

determinante da incompatibilidade. Inteligência do art. 14 da Lei n. 

5.010/1966. Confi guração objetiva da prática de nepotismo. Afronta 

ao art. 10 da Lei n. 9.421/1996 reconhecida. Precedentes do Supremo 

Tribunal Federal. Recurso especial provido.

1. Não se conhece da apontada violação ao art. 535, II, do CPC, 

quando a recorrente deixa de discriminar os pontos efetivamente 

omitidos, contraditórios ou obscuros, limitando-se a fundamentar a 

pretensa ofensa de forma genérica. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Não se conhece da violação a dispositivos infraconstitucionais 

quando a questão não foi discutida pelo acórdão recorrido, carecendo o 

recurso especial do necessário prequestionamento (Súmula 211/STJ).

3. O STJ já reconheceu a possibilidade de controle jurisdicional das 

decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União, tendo em vista 

a sua natureza de órgão de controle auxiliar do Poder Legislativo, com 

atividade meramente fi scalizatória e ostentando suas decisões caráter 

técnico-administrativo, máxime em face do Princípio Constitucional 

da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional previsto no art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal. Precedentes: REsp 1.032.732/CE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma do STJ, julgado 

em 25.8.2015, DJe 8.9.2015; REsp 1.032.732/CE, Rel. Ministro Luiz 

Fux, Primeira Turma do STJ, julgado em 19.11.2009, DJe 3.12.2009.

4. Cinge-se a controvérsia recursal ao exame da ocorrência 

ou não de nepotismo em razão da designação do servidor público, 
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ocupante do cargo efetivo de Ofi cial de Justiça-Avaliador do Quadro 

de Pessoal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região e cedido para 

o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para o exercício da função 

comissionada de Ofi cial de Gabinete do Juiz Titular de Vara Federal, 

mesmo Juízo onde a sua irmã estaria lotada como Juíza Federal 

Substituta.

5. Para o Supremo Tribunal Federal a vedação à prática do 

Nepotismo é regra constitucional que decorre da auto-aplicabilidade 

do caput do art. 37 da Constituição Federal, sobretudo dos Princípios 

da Impessoalidade, da Moralidade e da Eficiência, os quais não 

permitiriam o parentesco como fonte ou critério de admissão no 

serviço público, sequer em cargo dito de confi ança, a qual se poria 

na qualifi cação do candidato e não em sua qualidade técnica, além 

de “traduz[ir] verdadeira antítese da pauta de valores cujo substrato 

constitucional repousa nos postulados da moralidade administrativa, 

que não tolera - porque incompatível com o espírito republicano e 

com a essência de ordem democrática - o exercício do poder ‘pro 

domo sua’” (ADC 12/DF, rel. Min. César Britto, julg. em 20.8.2008, 

DJe 17.12.2008).

6. A confi guração da prática de nepotismo pressupõe análise 

objetiva dos fatos, sendo desnecessário demonstrar a influência 

decorrente dos laços familiares na nomeação de alguém para ocupar 

função comissionada ou cargo em comissão no mesmo órgão ou 

entidade. Precedente: AgR na Rcl 19911, Relator: Min. Roberto Barroso, 

Primeira Turma do STF, julgado em 19.5.2015, DJe 1º.6.2015).

7. No âmbito do Poder Judiciário Federal, a Lei n. 9.421/1996, 

revogada pela Lei n. 11.416/2006, dispunha, à época dos fatos, em seu 

art. 10, ser vedada a nomeação ou designação, para exercer funções 

comissionadas e cargos em comissão, do cônjuge, companheiro ou 

parente até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou 

juízos vinculados, exceto o servidor ocupante de cargo de provimento 

efetivo das carreiras judiciárias, que não pode exercer os referidos 

cargos perante o magistrado determinante da incompatibilidade.

8. In casu, o Tribunal de origem foi categórico ao afi rmar que 

o servidor Paulo Fernando Soares Barbosa - integrante do Quadro de 

Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e cedido ao 
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Tribunal Regional Federal da 5ª Região -, foi designado para atuar 

como Ofi cial de Gabinete do Juiz Titular da 10ª Vara Federal de 

Pernambuco, Dr. Edvaldo Batista da Silva Júnior, mesmo Juízo onde 

sua irmã, a Dra. Nilcéa Barbosa Maggi, estava lotada como Juíza 

Federal Substituta, concluindo pela inexistência de afronta ao art. 

10 da Lei n. 9.421/1996, uma vez que o preceito normativo apenas 

vedaria a nomeação para servir junto ao magistrado determinante 

da incompatibilidade, ou seja, apenas ocorreria irregularidade se a 

designação do servidor fosse para atuar como Ofi cial de Gabinete da 

Juíza Substituta da 10ª Vara Federal de Pernambuco, o que não teria 

sido o caso.

9. Consoante bem pontou o Parquet, ainda que o referido 

referido servidor tenha sido designado para o exercício de função 

comissionada de Ofi cial de Gabinete do Juiz Titular da 10ª Vara 

Federal de Pernambuco, com o qual ele não mantinha qualquer relação 

de parentesco, deve-se verifi car se confi gura prática de Nepotismo o 

exercício da referida função em razão do fato de sua irmã ser a Juíza 

Substituta naquela mesma Vara Federal.

10. A Lei n. 5.010/1966, que organiza a Justiça Federal de 

primeira instância e dá outras providências, estabelece, em seu art. 

14, que aos Juízes Federais Substitutos incumbe substituir os Juízes 

Federais em suas férias, licenças e impedimentos eventuais, além de 

auxiliá-los, em caráter permanente, inclusive na instrução e julgamento 

de feitos. Portanto, os servidores vinculados aos gabinetes dos Juízes 

Federais fi carão subordinados aos Juízes Federais Substitutos durante 

as ausências dos titulares, ainda que eventuais, o que perduraria, sem 

considerar outras licenças e impedimentos, por ao menos 60 (sessenta) 

dias, isto considerando as férias anuais dos magistrados, assegurada 

pelo art. 66 da LOMAN.

11. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, quando do 

julgamento do AgR na Rcl 14.223, rel. Min. Dias Toff oli, julg. em 

16.12.2014, DJe 12.2.2015, que a subordinação, ainda que eventual 

da pessoa nomeada ou designada para o cargo em comissão ou para a 

função de confi ança com o parente, acarreta a confi guração objetiva do 

nepotismo, verbis: “Agravo regimental na reclamação constitucional. 

Súmula Vinculante n. 13. Relação de parentesco entre pessoa designada 
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para cargo de direção na Assembléia Legislativa e membro da Mesa 

Diretora. Subordinação, ainda que eventual. Confi guração objetiva do 

nepotismo. Agravo regimental não provido. 1. A Súmula Vinculante 

n. 13 erigiu critérios para a confi guração objetiva do nepotismo, a 

saber, em síntese, i) a relação de parentesco entre a pessoa nomeada e 

a autoridade nomeante ou o ocupante de cargo de direção, chefi a ou 

assessoramento a quem estiver subordinada e ii) a relação de parentesco 

entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência 

hierárquica sobre a autoridade nomeante. 2. Há subordinação, ainda 

que eventual – seja em razão de falta ou impedimento do Presidente, seja 

por ato de delegação da Mesa (art. 9º, §§ 1º e 4º, do Regimento Interno 

da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás) – ao Vice-Presidente 

da Casa Legislativa, apontado como autoridade de referência para a 

confi guração objetiva do nepotismo. 3. Agravo regimental não provido 

(Rcl 14.223 AgR, Relator: Min. Dias Toff oli, Primeira Turma, julgado 

em 16.12.2014, DJe 12.2.2015).

12. Recurso especial 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: “Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista 

do Sr. Ministro Herman Benjamin e o realinhamento de voto do Sr. Ministro 

Mauro Campbell Marques, a Turma, por unanimidade, deu provimento ao 

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

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Presidente), os Srs. Ministros 

Humberto Martins e Herman Benjamin (voto-vista) votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Ausente, ocasionalmente, a Sra. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora 

convocada do TRF da 3ª Região).

Brasília (DF), 7 de junho de 2016 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 12.9.2016
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RELATÓRIO

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

interposto pela União, com base na alínea “a” do inc. III do art. 105 da 

Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

que, por unanimidade, negou provimento ao apelo manejado pela recorrente, 

nos termos da seguinte ementa:

Constitucional e Administrativo. Acórdão do TCU. Reexame pelo Poder 

Judiciário. Possibilidade. Princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no 

art. 5º, XXXV, da CF/1988. Nomeação de servidor do TRT da 6a Região para atuar 

como Ofi cial de Gabinete de Juiz Titular da 10a Vara Federal de Pernambuco. Juíza 

Substituta irmã do referido servidor. Gabinetes dos Juízes Titulares e Substitutos 

são autônomos e se constituem em unidades administrativas distintas. 

Portaria subscrita pelo Diretor do Foro, autor da presente demanda. Processo 

administrativo instruído com autorização expressa do Tribunal cedente (TRT da 

6a Região) e do Tribunal cessionário (TRF da 5a Região). Ofensa ao art. 10, da Lei n. 

9.421/1996/não confi gurada. Honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, em consonância com o disposto no art. 20, § 4º, do 

CPC. Apelação improvida.

A União opôs então embargos de declaração (e-STJ, fl s. 317/324), os quais 

restaram rejeitados ante a ausência de vícios no acórdão recorrido (e-STJ, fl s. 

326/330).

Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação: a) do art. 

535, II, do CPC, na medida que o Tribunal a quo não teria enfrentado questões 

relevantes postas nos embargos de declaração; b) dos arts. 1º, 5º, 16 e 19 da 

Lei n. 8.443/1992, ao fundamento de que não compete ao Poder Judiciário 

a revisão do mérito dos julgamentos proferidos pelo Tribunal de Contas da 

União, salvo os casos de irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade da 

decisão impugnada; c) do art. 54 da Lei n. 9.784/1999, argumentando que não 

decaiu a pretensão administrativa de rever o ato de nomeação do servidor; d) do 

art. 10 da Lei n. 9.421/1996, ao fundamento de que a designação do servidor 

Paulo Fernando Soares Barbosa para o exercício de função comissionada de 

Ofi cial de Gabinete do Juiz Titular da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de 

Pernambuco, violou a referida norma que, com base no princípio da moralidade 

e objetivando coibir a prática de Nepotismo no âmbito do Judiciário, estabelece 

restrições ao ingresso de familiares de magistrados nos quadros administrativos 

dos Tribunais.
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O recorrido ofereceu contrarrazões ao recurso especial às fl s. 379/385-e, 

pugnando por seu não provimento.

O Presidente do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade 

do recurso especial, ao entendimento de que estariam presentes seus pressupostos 

autorizadores (e-STJ, fl . 394).

O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento parcial do apelo 

nobre e, nessa extensão, pelo seu provimento (e-STJ, fl s. 434/441-e), nos termos 

da seguinte ementa:

Processual Civil e Administrativo. Gestor público. Tomada de contas. Anulação 

de decisão do TCU. Servidor de carreira judiciária. Designação para exercício de 

função de confi ança em Vara Federal onde a irmã atua como Juíza Substituta. 

Art. 535 do CPC. Alegações genéricas. Súmula 284/STF. Arts. 1º, 5º, 16 e 19 da Lei 

n. 8.443/1992. Possibilidade de exame da decisão pelo Judiciário. Fundamento 

constitucional. Competência do STF. Art. 54 da Lei n. 9.784/1999. Falta de 

prequestionamento. Súmula 211/STJ, aplicável ao argumento das contrarrazões 

de estar a decisão embasada em premissa falsa. Art. 10 da Lei n. 9.421/1996. 

Subordinação eventual. Confi guração objetiva de nepotismo. Pelo conhecimento 

em parte do recurso especial e, nessa extensão, provimento.

É, em síntese, o relatório.

VOTO

 Ementa: Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. 

Nepotismo. Pretensão de anulação de acórdão do Tribunal de Contas 

da União que rejeitou a tomada de contas de gestor público em razão 

da prática de ato de nepotismo. Violação do art. 535, II, do CPC. 

Indicação genérica. Defi ciência de fundamentação. Incidência da 

Súmula 284/STF. Violação do art. 54 da Lei n. 9.784/1999. Ausência 

de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. Violação 

do art. 10 da Lei n. 9.421/1996. Dispositivo apontado por violado 

insufi ciente, por si só, para infi rmar as conclusões do acórdão recorrido 

acerca da inexistência de vinculação entre os Gabinetes dos Juízes 

Titulares e dos Juízes Substitutos. Defi ciência de fundamentação. 

Incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. Violação dos arts. 1º, 

5º, 16 e 19 da Lei n. 8.443/1992. Controle jurisdicional das decisões 

do Tribunal de Contas. Possibilidade. Acórdão recorrido em sintonia 
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com a jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

1. Não se conhece da apontada violação ao art. 535, II, do CPC, 

quando a recorrente deixa de discriminar os pontos efetivamente 

omitidos, contraditórios ou obscuros, limitando-se a fundamentar a 

pretensa ofensa de forma genérica. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Não se conhece da violação a dispositivos infraconstitucionais 

quando a questão não foi discutida pelo acórdão recorrido, carecendo o 

recurso especial do necessário prequestionamento (Súmula 211/STJ).

3. O comando contido no dispositivo apontado por violado, art. 

10 da Lei n. 9.4.21/1996, se mostra insufi ciente, por si só, para infi rmar 

as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que inexistiria 

prática de nepotismo na designação do servidor Paulo Fernando Soares 

Barbosa, ocupante do cargo efetivo de Ofi cial de Justiça-Avaliador do 

Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região desde 

12.5.1993 e cedido para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

desde 26.4.1997, para o exercício da função comissionada de Ofi cial 

de Gabinete do Juiz Titular da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária 

de Pernambuco, mesmo Juízo onde a sua irmã, a Dra. Nilcéa Barbosa 

Maggi, estaria lotada como Juíza Federal Substituta, haja vista que “os 

gabinetes dos Juízes Titulares e Substitutos são autônomos e se constituem 

em unidades administrativas distintas”. Incidência da Súmula 284/STF. 

Precedentes.

4. O STJ já reconheceu a possibilidade de controle jurisdicional das 

decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União, tendo em vista 

a sua natureza de órgão de controle auxiliar do Poder Legislativo, com 

atividade meramente fi scalizatória e ostentando suas decisões caráter 

técnico-administrativo, máxime em face do Princípio Constitucional 

da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional previsto no art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal. Precedentes: REsp 1.032.732/CE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma do STJ, julgado 

em 25.8.2015, DJe 8.9.2015; REsp 1.032.732/CE, Rel. Ministro Luiz 

Fux, Primeira Turma do STJ, julgado em 19.11.2009, DJe 3.12.2009. 

Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não 

provido.
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O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Inicialmente, não 

conheço da apontada violação ao art. 535, II, do CPC, pois as alegações que 

fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos 

efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros ou sobre os quais tenha ocorrido 

erro material, deixando a União de expor de forma clara os motivos pelos quais 

o Tribunal a quo teria violado o dispositivo infraconstitucional em questão, 

restando, assim, inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, razão pela 

qual incide o óbice da Súmula 284/STF, segundo o qual “é inadmissível o 

recurso extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir 

a exata compreensão da controvérsia”.

Nesse sentido:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Violação ao art. 535 do 

CPC. Súmula 284 do STF. Dano moral. Requisitos confi guradores. Pretensão de 

afastamento. Impossibilidade. Necessidade de reexame de provas. Súmula 7/

STJ. Aplicação da Súmula 385/STJ. Ausência de prequestionamento. Incidência 

da Súmula 211 do STJ. Agravo regimental desprovido. [...] 1. Relativamente 

à infringência do art. 535 do CPC, cumpre salientar que o recorrente fez apenas 

alegação genérica de sua vulneração, apresentando uma fundamentação defi ciente 

que impede a exata compreensão da controvérsia. Incide, na hipótese, a Súmula 284/

STF. [...] (AgRg no AREsp 435.435/TO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, 

julgado em 17.12.2013, DJe 4.2.2014)

Também não conheço da apontada violação ao art. 54 da Lei n. 9.784/1999, 

na medida que o Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque 

do referido dispositivo legal, sequer tendo apreciado qualquer alegação de 

decadência do direito da Administração de rever o ato de designação do servidor 

para a função comissionada, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento, a 

atrair a incidência da Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso 

especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, 

não foi apreciada pelo tribunal a quo”.

No que tange à apontada violação do art. 10, § 6º, da Lei n. 9.421/1996, 

observo que o comando do dispositivo apontado por violado (“Art. 10. No âmbito 

da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo é vedada a nomeação ou designação, 

para os Cargos em Comissão e para as Funções Comissionadas de que trata o 

art. 9º, de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive, dos 

respectivos membros ou juízes vinculados, salvo a de servidor ocupante de cargo 

de provimento efetivo das Carreiras Judiciárias, caso em que a vedação é restrita 

à nomeação ou designação para servir junto ao Magistrado determinante da 
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incompatibilidade”), se mostra insufi ciente, por si só, para infi rmar as conclusões 

do acórdão recorrido no sentido de que inexistiria prática de nepotismo na 

designação do servidor Paulo Fernando Soares Barbosa, ocupante do cargo efetivo 

de Ofi cial de Justiça-Avaliador do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional 

Federal da 6ª Região desde 12.5.1993 e cedido para o Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região desde 26.4.1997, para o exercício da função comissionada 

de Ofi cial de Gabinete do Juiz Titular da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária 

de Pernambuco, mesmo Juízo onde a sua irmã, a Dra. Nilcéa Barbosa Maggi, 

estaria lotada como Juíza Federal Substituta, haja vista que “os gabinetes dos Juízes 

Titulares e Substitutos são autônomos e se constituem em unidades administrativas 

distintas” (e-STJ, fl . 312), carecendo, portanto, o recurso especial, de fundamentação, 

a atrair o óbice da Súmula 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso 

extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir a exata 

compreensão da controvérsia”.

Nesse diapasão:

Agravo regimental. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Decisão 

agravada mantida. Improvimento. 1.- Quanto aos honorários advocatícios, observa-

se que os dispositivos não constituem imperativo legal apto à desconstituição do 

Acórdão recorrido. Neste sentido, as normas suscitadas pela recorrente não possui, 

com efeito, a densidade normativa que se lhe quer emprestar. É, por isso, insufi ciente 

para, sozinha, desconstituir o Acórdão no ponto. [...] (AgRg no REsp 1.270.703/RS, 

Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 28.5.2013, DJe 18.6.2013)

Processual Civil. Ação civil pública. Art. 515, § 4º, do CPC. Ausência de 

prequestionamento. Dispositivo que não contém comando capaz de infi rmar os 

fundamentos do acórdão recorrido. Defi ciência de fundamentação. Súmula 284/STF. 

Violação ao art. 519 do CPC não confi gurada. Art. 18 da Lei n. 7.347/1985. Isenção 

do preparo. Norma não extensível à parte ré. Precedente da Corte Especial: 

AgRg nos EAG 1.173.621/SP, Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 22.6.2011. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1.344.093/SP, Rel. Ministro 

Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 16.2.2012, DJe 27.2.2012)

Por fi m, quanto à apontada violação dos arts. 1º, 5º, 16 e 19 da Lei n. 

8.443/1992, verifico que o Tribunal de origem rejeitou a alegação de 

incompetência do Poder Judiciário para revisar as decisões da Corte de Contas, 

ao entendimento de que, mesmo sendo o TCU órgão auxiliar do Poder 

Legislativo, com atribuições expressas na Carta da República, podem suas 

decisões ser objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, quando provocado, nos 

moldes do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, o que está em harmonia com 
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o entendimento do STJ, segundo o qual “a natureza do Tribunal de Contas de 

órgão de controle auxiliar do Poder Legislativo, decorre que sua atividade é meramente 

fi scalizadora e suas decisões têm caráter técnico-administrativo, não encerrando 

atividade judicante, o que resulta na impossibilidade de suas decisões produzirem 

coisa julgada e, por consequência não vincula a atuação do Poder Judiciário, sendo 

passíveis de revisão por este Poder, máxime em face do Princípio Constitucional da 

Inafastabilidade do Controle Jurisdicional, à luz do art. 5º, inc. XXXV, da CF/1988. 

[...] como o Tribunal de Contas não faz parte do Poder Judiciário, as suas decisões não 

têm forma de coisa julgada, sendo sempre passíveis de revisão pelo Poder Judiciário, 

com fundamento no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição” (REsp 1.032.732/

CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19.11.2009, DJe 

3.12.2009).

No mesmo condão:

Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. Ação civil pública por ato 

de improbidade administrativa. Recebimento da petição inicial. Operação de 

fi nanciamento posteriormente considerada regular pelo Tribunal de Contas da 

União. Não vinculação do Poder Judiciário ao julgamento exercido pela Corte 

de Contas. Precedentes. Deficiência na fundamentação recursal. Ausência de 

prequestionamento. Violação do art. 535 do CPC. Não ocorrência. [...] 3. O controle 

exercido pelos Tribunais de Contas não é jurisdicional e, por isso mesmo, as 

decisões proferidas pelos órgãos de controle não retiram a possibilidade de o ato 

reputado ímprobo ser analisado pelo Poder Judiciário, por meio de competente 

ação civil pública. Isso porque a atividade exercida pelas Cortes de Contas é 

meramente revestida de caráter opinativo e não vincula a atuação do sujeito 

ativo da ação civil de improbidade administrativa. Precedentes: REsp 285.305/DF, 

Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 13.12.2007; REsp 880.662/MG, 

Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.3.2007; e REsp 1.038.762/

RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.8.2009. 4. O mister 

desempenhado pelos Tribunais de Contas, no sentido de auxiliar os respectivos 

Poderes Legislativos em fi scalizar, encerra decisões de cunho técnico-administrativo 

e suas decisões não fazem coisa julgada, justamente por não praticarem atividade 

judicante. Logo, sua atuação não vincula o funcionamento do Poder Judiciário, o 

qual pode, inclusive, revisar as suas decisões por força Princípio Constitucional da 

Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (art. 5º, XXXV, da Constituição). 5. Recuso 

especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1.032.732/

CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25.8.2015, DJe 

8.9.2015)

Desta forma, estando o acórdão recorrido em harmonia com o 

entendimento do STJ, incide, na espécie, a Súmula 83/STJ, segundo a qual “não se 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

250

conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal 

se fi rmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, aplicável tanto ao recurso 

especial interposto com base na alínea “c” do permissivo constitucional, como 

àquele interposto com base na alínea “a”, conforme já decidiu o STJ.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nesta parte, 

nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. 

Nepotismo. Pretensão de anulação de acórdão do Tribunal de 

Contas da União que rejeitou as contas de Juiz Federal Diretor do 

Foro, em razão de alegada omissão para com prática de nepotismo. 

Violação do art. 535, II, do CPC. Indicação genérica. Defi ciência de 

fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. Violação do art. 54 

da Lei n. 9.784/1999. Ausência de prequestionamento. Incidência da 

Súmula 211/STJ. Violação do art. 10 da Lei n. 9.421/1996. Exercício 

de função comissionada, no âmbito do Juízo, ou seja, da Vara, por 

parente dos “membros ou juízes vinculados” caracterizado. Violação 

dos arts. 1º, 5º, 16 e 19 da Lei n. 8.443/1992. Controle jurisdicional 

das decisões do Tribunal de Contas. Possibilidade. Incidência da 

Súmula 83/STJ. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa 

parte, provido.

1. Não se conhece de alegada violação ao art. 535, II, do CPC, 

quando a recorrente deixa de descrever os pontos afi rmadamente 

omitidos, contraditórios ou obscuros, limitando-se a fundamentar a 

pretensa ofensa de forma genérica. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Não se conhece da violação a dispositivos infraconstitucionais 

quando a questão não foi discutida pelo acórdão recorrido, carecendo 

o Recurso Especial do prequestionamento (Súmula 211/STJ).

3. A requisição ou a renovação de requisição para exercício de função 

comissionada de Ofi cial de Gabinete de Juiz Federal titular no mesmo 

Juízo (leia-se, Vara) onde atua como Juíza Federal substituta a irmã 

do servidor requisitado, este estranho à Carreira Judiciária da Justiça 

Federal da 5ª Região, ainda que integrante de carreira jurídica da Justiça 



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 223-339, outubro/dezembro 2016 251

do Trabalho, caracteriza nepotismo, vedado pelo artigo 10 da Lei n. 

9.421/1996. Caso em que o Diretor do Foro procedeu à requisição 

do servidor, atendendo à indicação do Juiz Federal titular, sem adotar 

cautelas necessárias à verifi cação da inexistência de vedação. Situação, 

ademais, que não poderia ser ignorada, porque a requisição, em si, já é 

excepcional e forma anômala de investidura, a par de o requisitado já 

vir atuando em outros juízos havia anos.

4. É possível a sindicabilidade jurisdicional de decisões do 

Tribunal de Contas da União, porque é mero órgão de controle 

auxiliar do Poder Legislativo, com atividade apenas fi scalizatória. 

Incidência do Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional 

previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 

provido.

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Herman Benjamin: A União interpõe Recurso Especial 

calcado na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra 

acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que negou provimento ao 

apelo manejado pela recorrente, mantendo decisão de primeiro grau que afastou 

sanção aplicada pelo Tribunal de Contas da União.

Na origem, opuseram-se Embargos de Declaração, que não foram providos.

São os motivos da irresignação: a) não observância do art. 535, II, do 

CPC, pois o Tribunal a quo não teria enfrentado questões relevantes postas 

nos Embargos de Declaração; b) vilipêndio dos arts. 1º, 5º, 16 e 19 da Lei n. 

8.443/1992, ao argumento de que não compete ao Poder Judiciário a revisão 

do mérito dos julgamentos proferidos pelo Tribunal de Contas da União, 

salvo os casos de irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade da 

decisão impugnada; c) violação do art. 54 da Lei n. 9.784/1999, sob alegação 

de que não decaiu a pretensão administrativa de rever o ato de nomeação do 

servidor; d) desrespeito ao art. 10 da Lei n. 9.421/1996, ao fundamento de que a 

designação do servidor Paulo Fernando Soares Barbosa para o exercício de função 

comissionada de Ofi cial de Gabinete do Juiz Titular da 10ª Vara Federal da 

Seção Judiciária de Pernambuco violou a atrás citada norma que, com base no 

princípio da moralidade e objetivando coibir a prática de nepotismo no âmbito 

do Judiciário, estabelece restrições ao ingresso de familiares de magistrados nos 

quadros administrativos dos Tribunais.
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Contrarrazões ao Recurso Especial às fl s. 379-385.

O Recurso Especial foi admitido, e o Ministério Público Federal opinou 

pelo parcial provimento.

É o breve relato.

VOTO

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Quanto à asseverada violação dos arts. 

1º, 5º, 16 e 19 da Lei n. 8.443/1992, acompanho o Relator.

As decisões do Tribunal de Contas da União podem ser objeto de 

apreciação pelo Poder Judiciário, quando provocado, nos moldes do art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal, consoante reiterada jurisprudência desta Corte.

Dessa forma, incide a Súmula 83/STJ, segundo a qual “não se conhece do 

recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se fi rmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida”.

Em relação à apontada violação ao art. 535, II, do CPC, igualmente 

acompanho o Relator.

Efetivamente as alegações que lastreiam o dito vilipêndio ao dispositivo 

em questão são vagas e não discriminam os pontos omissos, contraditórios, 

obscuros ou sobre os quais teria ocorrido erro material.

Descurou a União de expor de forma acendrada os motivos pelos quais o 

Tribunal a quo teria violado o dispositivo infraconstitucional indicado, o que 

inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, de modo a incidir a Súmula 

284/STF, segundo o qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a 

defi ciência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 

A petição de Recurso Extraordinário de limita a afi rmar a violação, sem dizer 

qual e em que ponto, limitando-se a remissões genéricas aos aclaratórios.

Igualmente, acompanho-o no que se refere à apontada violação ao art. 54 

da Lei n. 9.784/1999, porque o Tribunal de origem não examinou a controvérsia 

sob o prisma do precitado dispositivo. Na ocasião, não foi apreciada alegação 

de decadência do direito da Administração de rever o ato de designação do 

servidor para a função comissionada.

Nesse diapasão, não houve prequestionamento, o que impede o trato da 

matéria, nos termos da Súmula 211/STJ, a preconizar ser “inadmissível recurso 

especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi 

apreciada pelo tribunal a quo”.
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Todavia, divirjo no que se refere ao art. 10 da Lei n. 9.421/1996.

Eis a vedação contida no dispositivo:

Art. 10. No âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo é vedada a nomeação 

ou designação, para os Cargos em Comissão e para as Funções Comissionadas de 

que trata o art. 9º, de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive, 

dos respectivos membros ou juízes vinculados, salvo a de servidor ocupante de 

cargo de provimento efetivo das Carreiras Judiciárias, caso em que a vedação é 

restrita à nomeação ou designação para servir junto ao Magistrado determinante da 

incompatibilidade.

O servidor Paulo Fernando Soares Barbosa compunha os quadros da Justiça 

do Trabalho (e não do Tribunal Regional Federal, como consta do voto do 

Excelentíssimos Relator) sediada em Pernambuco. Era, portanto, servidor do 

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.

Só estava em exercício na Seção Judiciária de Pernambuco, vinculada ao 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região, porque foi requisitado, a pedido do 

Juiz Edvaldo Batista da Silva Junior, então titular da 10ª Vara Federal (onde a 

irmã do servidor, Nilcéa Maria Barbosa Maggi ocupava o Cargo de Juíza Federal 

Substituta), para o exercício de função comissionada símbolo FC-5 no seu 

gabinete, muito embora já houvesse passado por outras Varas, em sucessivas 

renovações de requisição.

O Acórdão recorrido concluiu que inexistiria prática de nepotismo porque 

“os gabinetes dos Juízes Titulares e Substitutos são autônomos e se constituem 

em unidades administrativas distintas” (e-STJ, fl . 312).

Não é bem assim.

A Lei n. 9.421/1996 é de meridiana clareza ao vedar o exercício de função 

comissionada, no âmbito do Juízo, ou seja, da Vara, por parente dos “membros 

ou juízes vinculados”.

No Juízo da 10ª Vara Federal de Pernambuco atuavam, como titular, o Juiz 

Federal Edvaldo Batista da Silva Junior e, como substituta, a Juíza Nilcéa Maria 

Barbosa Maggi. Ambos, obviamente, vinculados à Vara.

O servidor Paulo Fernando Soares Barbosa não é ocupante de cargo de 

provimento efetivo da carreira da Justiça Federal da 5ª Região, como dito 

alhures. Integra ele outra carreira, de outro ramo do Judiciário e é vinculado 

a outro Tribunal e a outra Administração. Não é aplicável, portanto, a exceção 

contida na parte fi nal da norma citada, porquanto é servidor requisitado, de 

carreira distinta, ainda que jurídica.
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Dessa forma, é patente a incidência da vedação contida no artigo 10 da Lei 

n. 9.421/1996. O irmão da Juíza Federal substituta estava impedido de ocupar 

função comissionada no âmbito da 10ª Vara Federal de Pernambuco, à qual a 

Juíza Nilcéa Maggi se adscrevia, nos exatos termos da dicção legal.

Ao contrário da conclusão esgrimida no Acórdão vergastado, “Gabinetes” 

não são órgãos jurisdicionais. Não são Juízos. Não são destacáveis de uma Vara e 

não existe previsão em lei.

Não são nada além do conjunto formado pelo Juiz e pelos ocupantes de 

funções comissionadas que o assessoram e não são subunidades judiciárias 

existentes dentro de uma Vara, como equivocadamente constou da sentença de 

primeiro grau. O que há, sim, como Juízo, é a Vara, esta prevista em lei, ainda 

que em cada uma haja dois juízes lotados.

E, conquanto a questão não ganhe qualquer contorno de relevância, 

porque, de uma ou de outra forma, há nepotismo, os gabinetes dos juízes titular 

e substituto não têm a autonomia preconizada no Acórdão recorrido e não são 

independentes entre si.

Tanto o do Juiz Federal titular quanto o do Juiz Federal substituto se 

subordinam à administração da Vara, que compete com exclusividade ao Juiz 

titular. Os dois se submetem à direção de um único Diretor de Secretaria, da 

escolha do titular.

As funções comissionadas disponibilizadas ao juiz substituto devem ser 

preenchidas por servidores já lotados no Juízo e a requisição de pessoal externo 

só é possível mediante anuência do magistrado titular, que fará a requisição ao 

Diretor do Foro, que por sua vez a solicitará ao Presidente do Tribunal.

A autonomia do Juiz Federal substituto limita-se às regras de distribuição 

processual, cabendo-lhe exercer jurisdição sobre metade do acervo. E só. Isso é 

o que consta dos diversos regramentos da matéria emitidos pelo Conselho da 

Justiça Federal e dos quais a 5ª Região não pode desbordar.

Por aí bem se vê que o argumento de independência dos gabinetes é de 

fragilidade latente e não serve para justifi car o nepotismo que se constata. 

Mesmo que a independência afi rmada pudesse ser alçada ao patamar apregoado, 

nem isso afastaria a incidência da vedação legal contida no artigo 10 do atrás 

referido diploma normativo.

Houve patente negativa de vigência à Lei n. 9.421/1996, tanto na sentença 

quanto no Acórdão recorridos, que empregaram artifício argumentativo visando 
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a afastar a aplicação da Lei, artifício de argumentação esse que não pode ser 

respaldado nesta Corte.

A responsabilidade maior, vale dizer, incumbe à Juíza Nilcéa Barbosa 

Maggi, que já não bastasse a existência da situação posta, em 2001, depois de 

promovida à titularidade da 5ª Vara Federal de Pernambuco, lotou o mesmo 

irmão em função comissionada na nova unidade jurisdicional onde passou a 

exercer atividade, infensa à incidência da vedação legal. Esse fato, aliás, medra 

a fi rme convicação de que a investidura de seu irmão na 10ª Vara Federal, no 

Gabinete do Juiz titular, foi embuste engendrado entre ela e o magistrado 

administrador da Vara para propiciar o exercício da função comissionada pelo 

irmão.

Como quer que seja, cabia ao Administrador (o recorrido), na qualidade 

de Diretor do Foro, cercar-se dos cuidados de verifi car a existência de vínculo 

de parentesco entre o servidor requisitado indicado para o exercício da função 

comissionada e os dois magistrados atuantes no Juízo. Ao que consta dos autos, 

não foi o que fez, tendo se limitado a pedir declaração escrita de que ele não 

guardava vínculo de parentesco com o magistrado titular, ignorado a existência 

da irmã juíza substituta.

Na mesma esteira, a problemática trazida na inicial e repristinada na 

sentença e no Acórdão recorrido, no sentido de que o TCU haveria 

equivocadamente levado em conta a situação encontrada no ano de 2001 

(com o irmão da Juíza Nilcéa Maggi designado para exercício de função 

comissionada na 5ª Vara Federal de Pernambuco, da qual passou a ser titular) 

para embasar revisão de contas, não existe. As duas situações são evidentemente 

caracterizadoras de nepotismo, ambas de acentuada gravidade, mas a primeira 

era mais do que sufi ciente para justifi car não só a revisão como a imposição da 

penalidade.

A requisição para exercício de função comissionada, por si, já é forma 

anômala de ingresso no serviço público, exceção constitucional à regra do 

concurso público, que demanda redobrada cautela por parte do Administrador. 

A situação de parentesco não poderia ser ignorada, porque tanto a Juíza quanto 

seu irmão atuavam há anos na então reduzida Seção Judiciária de Pernambuco, 

tendo ele já passado por outros Juízos, como consta dos autos, de modo que não 

há o que lhe possa escusar de responsabilidade.

Nesse ponto, reconhecendo a negativa de vigência de Lei Federal, voto por 

dar provimento ao Recurso Especial, para reformar o Acórdão impugnado e 

manter a sanção imposta pelo Tribunal de Contas da União.
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RETIFICAÇÃO DE VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Senhoras e Senhores 

Ministros, considerando as luzes trazidas por Sua Excelência, o Ministro 

Herman Benjamin, em seu judicioso voto-vista, retifi co, em parte, meu voto 

apenas quanto ao conhecimento do recurso especial no que tange à apontada 

violação do art. 10, § 6º, da Lei n. 9.421/1996, de modo a afastar o óbice 

da Súmula 284/STF e adentrar no mérito da controvérsia, a qual cinge-se 

à ocorrência ou não de nepotismo em razão da designação do servidor Paulo 

Fernando Soares Barbosa, ocupante do cargo efetivo de Oficial de Justiça-

Avaliador do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 

desde 12.5.1993 e cedido para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região desde 

26.4.1997, para o exercício da função comissionada de Ofi cial de Gabinete do 

Juiz Titular da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, mesmo 

Juízo onde a sua irmã, a Dra. Nilcéa Barbosa Maggi, estaria lotada como Juíza 

Federal Substituta.

A proibição do preenchimento de cargos em comissão por cônjuges e 

parentes de servidores públicos é medida que homenageia e concretiza os 

Princípios da Moralidade Administrativa e da Impessoalidade, que devem 

nortear toda a Administração Pública, em qualquer esfera de Poder, já que a 

prática do Nepotismo implica na distribuição de cargos e funções públicas 

com desvio de fi nalidade, permitindo-se a nomeação de pessoas em virtude 

do grau de parentesco, prevalecendo-se de interesses privados em detrimento 

do interesse público, ou seja, decorre de um uso particularístico do Poder, 

confundindo-se os espaços público e privado, atentando-se contra o Princípio 

Democrático e a forma Republicana de governo.

O Conselho Nacional de Justiça define o Nepotismo como “o 

favorecimento dos vínculos de parentesco nas relações de trabalho ou emprego. 

As práticas de nepotismo substituem a avaliação de mérito para o exercício da 

função pública pela valorização de laços de parentesco. Nepotismo é prática que 

viola as garantias constitucionais de impessoalidade administrativa, na medida 

em que estabelece privilégios em função de relações de parentesco e desconsidera a 

capacidade técnica para o exercício do cargo público. O fundamento das ações de 

combate ao nepotismo é o fortalecimento da República e a resistência a ações 

de concentração de poder que privatizam o espaço público. [...] O nepotismo 

está estreitamente vinculado à estrutura de poder dos cargos e funções da 

Administração e se confi gura quando, de qualquer forma, a nomeação do servidor 

ocorre por infl uência de autoridades ou agentes públicos ligados a esse servidor por 
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laços de parentesco. Situações de nepotismo só ocorrem, todavia, quando as 

características do cargo ou função ocupada habilitam o agente a exercer infl uência na 

contratação ou nomeação de um servidor. Dessa forma, na nomeação de servidores 

para o exercício de cargos ou funções públicas, a mera possibilidade de exercício 

dessa infl uência basta para a confi guração do vício e para confi guração do nepotismo. 

[...] O nepotismo cruzado, o nepotismo entre Poderes da República e aquele 

realizado por via da requisição de servidores são formas sutis de identifi cação 

da utilização de cargos públicos para manifestações de patrimonialismo e 

privatização do espaço público” (Fonte: http://www.cnj.jus.br/campanhas/356-

geral/13253-o-que-e-nepotismo).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade n. 12/DF, rel. Min. César Britto, julg. em 20.8.2008, 

DJe 17.12.2008, reconheceu que a vedação à prática do Nepotismo é regra 

constitucional que decorre da auto-aplicabilidade do caput do art. 37 da 

Constituição Federal, sobretudo dos Princípios da Impessoalidade, da Moralidade 

e da Efi ciência, os quais não permitiriam o parentesco como fonte ou critério de 

admissão no serviço público, sequer em cargo dito de confi ança, a qual se poria 

na qualifi cação do candidato e não em sua qualidade técnica, além de “traduz[ir] 

verdadeira antítese da pauta de valores cujo substrato constitucional repousa nos 

postulados da moralidade administrativa, que não tolera - porque incompatível 

com o espírito republicano e com a essência de ordem democrática - o exercício 

do poder ‘pro domo sua’”.

Nesse condão, o Pretório Excelso também decidiu que a vedação à prática 

do Nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, porque essa 

proibição decorre diretamente da auto-aplicabilidade dos Princípios contidos no art. 

37, caput, da Constituição Federal, verbis:

Administração pública. Vedação Nepotismo. Necessidade de lei formal. 

Inexigibilidade. Proibição que decorre do art. 37, caput, da CF. RE provido 

em parte. I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução n. 7/2005 do 

Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é 

ilícita. II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir 

a prática. III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no 

art. 37, caput, da Constituição Federal. IV - Precedentes. V - RE conhecido e 

parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com 

agente político, ocupante, de cargo em comissão. (RE 579.951, Relator(a): Min. 

Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 20.8.2008, Repercussão Geral 

- Mérito DJe-202 divulg 23.10.2008 public 24.10.2008 Ement vol-02338-10 pp-

01876)
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Trago a baila o Enunciado da Súmula Vinculante n. 13/STF, segundo o 

qual “a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afi nidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor 

da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefi a ou assessoramento, 

para o exercício de cargo em comissão ou de confi ança ou, ainda, de função gratifi cada 

na Administração Pública Direta e Indireta em qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante 

designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.

A configuração da prática de Nepotismo pressupõe análise objetiva 

dos fatos, sendo desnecessário demonstrar a infl uência decorrente dos laços 

familiares na nomeação de alguém para ocupar função comissionada ou cargo 

em comissão no mesmo órgão ou entidade, conforme já decidiu o Pretório 

Excelso, verbis:

Direito Administrativo. Agravo regimental em reclamação. Nepotismo. 

Súmula Vinculante 13. 1. A análise da ocorrência ou não de nepotismo é objetiva, 

sendo desnecessária a comprovação de efetiva influência familiar na nomeação 

de ocupante de cargo ou função pública em comissão. 2. Está conforme a Súmula 

Vinculante 13 Portaria que exonera de função de confi ança empregado público 

concursado em Prefeitura, em razão da existência de parentesco entre ele e 

ocupante de cargo em comissão no mesmo Município. 3. Agravo regimental ao 

qual se nega provimento. (Rcl 19.911 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira 

Turma, julgado em 19.5.2015, Processo Eletrônico DJe-104 divulg 1º.6.2015 public 

2.6.2015)

No âmbito do Poder Judiciário Federal, a Lei n. 9.421/1996, revogada 

pela Lei n. 11.416/2006, dispunha, à época dos fatos, em seu art. 10, ser vedada 

a nomeação ou designação, para exercer funções comissionadas e cargos em 

comissão, do cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive, dos 

respectivos membros ou juízos vinculados, exceto o servidor ocupante de cargo 

de provimento efetivo das carreiras judiciárias, que não pode exercer os referidos 

cargos perante o magistrado determinante da incompatibilidade, verbis:

Art. 10. No âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo é vedada a nomeação 

ou designação, para os Cargos em Comissão e para as Funções Comissionadas de 

que trata o art. 9º, de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive, 

dos respectivos membros ou juízes vinculados, salvo a de servidor ocupante de 

cargo de provimento efetivo das Carreiras Judiciárias, caso em que a vedação é 

restrita à nomeação ou designação para servir junto ao Magistrado determinante da 

incompatibilidade (destaquei).
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No presente casu, conforme se observa da leitura do acórdão regional, o 

Tribunal de origem foi categórico ao afi rmar que o servidor Paulo Fernando 

Soares Barbosa - integrante do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região e cedido ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

-, foi designado para atuar como Ofi cial de Gabinete do Juiz Titular da 10ª 

Vara Federal de Pernambuco, Dr. Edvaldo Batista da Silva Júnior, mesmo Juízo 

onde sua irmã, a Dra. Nilcéa Barbosa Maggi, estava lotada como Juíza Federal 

Substituta (e-STJ, fl . 312).

A despeito disso, o acórdão regional concluiu que não haveria que se falar 

em afronta ao art. 10 da Lei n. 9.421/1996, uma vez que o preceito normativo 

apenas vedaria a nomeação para servir junto ao magistrado determinante da 

incompatibilidade, ou seja, apenas ocorreria irregularidade se a designação do servidor 

fosse para atuar como Ofi cial de Gabinete da Juíza Substituta da 10ª Vara Federal de 

Pernambuco, o que não teria sido o caso.

Contudo, não pactuo desse entendimento.

Digo isto porque, consoante bem pontou o Parquet em seu bem 

fundamentado parecer, ainda que o referido referido servidor tenha sido 

designado para o exercício de função comissionada de Ofi cial de Gabinete do 

Juiz Titular da 10ª Vara Federal de Pernambuco, com o qual ele não mantinha 

qualquer relação de parentesco, deve-se verifi car se confi gura prática de Nepotismo 

o exercício da referida função em razão do fato de sua irmã, a Dra. Nilcéa Maria 

Barbosa Maggi, ser a Juíza Substituta naquela mesma Vara Federal.

No caso, o art. 10 da Lei n. 9.421/1996 era categórico ao vedar qualquer 

nomeação ou designação para cargos em comissão e funções comissionadas, de parentes 

em linha reta ou colateral até o terceiro grau de membros ou juízes do Tribunal, 

independentemente de sua subordinação ou não ao com o magistrado determinante da 

incompatibilidade, ressalvando a norma legal apenas a situação daquele servidor 

da carreira judiciária, situação em que a prática do Nepotismo ocorreria apenas se 

a nomeação ou designação fosse para servir junto ao magistrado determinante da 

incompatibilidade.

Pois bem.

No presente casu, o servidor Paulo Fernando Soares Barbosa pertence ao 

Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, ocupando 

o cargo efetivo de Ofi cial de Justiça-Avaliador desde 12.5.1993 e tendo sido 

cedido para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região em 26.4.1997, situação 

em que o reconhecimento da ocorrência da pratica do Nepotismo ocorre apenas 
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se a nomeação ou designação for para servir junto ao magistrado determinante 

da incompatibilidade, conforme consta da parte final do art. 10 da Lei n. 

9.421/1996.

No caso, não há dúvidas de que o referido servidor foi designado para o 

exercício de função comissionada de Ofi cial de Gabinete do Juiz Titular da 10ª 

Vara Federal de Pernambuco, Dr. Edvaldo Batista da Silva Júnior, com o qual 

ele não mantinha qualquer relação de parentesco, como também não divergem as 

partes do fato de que a irmã desse mesmo servidor, a Dra. Nilcéa Maria Barbosa 

Maggi, ser a Juíza Federal Substituta desse mesmo Juízo Federal.

A princípio e da análise isolada dos fatos, tudo indicaria pela inexistência da 

prática de Nepotismo, porquanto o servidor em questão não teria sido designado 

para a função comissionada de Ofi cial de Gabinete da Juíza Substituta da 10ª 

Vara Federal de Pernambuco, magistrado essa com a qual guardaria laços de 

parentesco.

Contudo, a questão não é tão simples assim, pois, ao contrário do que 

entendeu o Tribunal de origem e conforme bem destacou o Parquet Federal, 

a Lei n. 5.010/1966, que organiza a Justiça Federal de primeira instância e dá 

outras providências, estabelece, em seu art. 14, que aos Juízes Federais Substitutos 

incumbe substituir os Juízes Federais em suas férias, licenças e impedimentos 

eventuais, além de auxiliá-los, em caráter permanente, inclusive na instrução e 

julgamento de feitos, verbis:

Art. 14. Aos Juízes Federais Substitutos incumbe substituir os Juízes Federais nas 

suas férias, licenças e impedimentos eventuais e auxiliá-los, em caráter permanente, 

inclusive na instrução e julgamento de feitos, na forma que o Conselho da Justiça 

Federal estabelecer (destaquei).

Portanto, os servidores vinculados aos gabinetes dos Juízes Federais 

fi carão subordinados aos Juízes Federais Substitutos durante as ausências dos 

titulares, ainda que eventuais, o que perduraria, sem considerar outras licenças e 

impedimentos, por ao menos 60 (sessenta) dias, isto considerando as férias anuais 

dos magistrados, assegurada pelo art. 66 da LOMAN.

Destaque-se que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, quando do 

julgamento do AgR na Rcl 14.223, rel. Min. Dias Toff oli, julg. em 16.12.2014, 

DJe 12.2.2015, que a subordinação, ainda que eventual da pessoa nomeada ou 

designada para o cargo em comissão ou para a função de confi ança com o parente, 

acarreta a confi guração objetiva do nepotismo, verbis:
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Agravo regimental na reclamação constitucional. Súmula Vinculante 

n. 13. Relação de parentesco entre pessoa designada para cargo de direção na 

Assembléia Legislativa e membro da Mesa Diretora. Subordinação, ainda que 

eventual. Confi guração objetiva do nepotismo. Agravo regimental não provido. 

1. A Súmula Vinculante n. 13 erigiu critérios para a configuração objetiva 

do nepotismo, a saber, em síntese, i) a relação de parentesco entre a pessoa 

nomeada e a autoridade nomeante ou o ocupante de cargo de direção, chefi a ou 

assessoramento a quem estiver subordinada e ii) a relação de parentesco entre 

a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica sobre a 

autoridade nomeante. 2. Há subordinação, ainda que eventual – seja em razão 

de falta ou impedimento do Presidente, seja por ato de delegação da Mesa (art. 

9º, §§ 1º e 4º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de 

Goiás) – ao Vice-Presidente da Casa Legislativa, apontado como autoridade 

de referência para a confi guração objetiva do nepotismo. 3. Agravo regimental 

não provido (Rcl 14.223 AgR, Relator: Min. Dias Toff oli, Primeira Turma, julgado em 

16.12.2014, Processo Eletrônico DJe-030 divulg 12.2.2015 public 13.2.2015)

Outrossim, conforme bem destacou o Min. Herman Benjamin em seu 

brilhante voto-vista, os Gabinetes não são órgãos jurisdicionais, não são juízos, 

não são destacáveis de uma Vara, não possuindo autonomia e independência, ao 

contrário do que entendeu o acórdão regional.

Assim, competia ao ora recorrido, na qualidade de Diretor do Fórum, 

cercar-se de cuidados de verifi car a existência de vínculo de parentesco entre o 

servidor requisitado e os dois magistrados atuantes no Juízo da 10ª Vara Federal 

de Pernambuco, o que não aconteceu, vindo a ignorar a existência de vínculo de 

parentesco do referido servidor com a juíza substituta daquele Juízo.

Dessa feita, concluo no sentido de que, ainda que o servidor Paulo Fernando 

Soares Barbosa tenha sido designado para atuar como Ofi cial de Gabinete do 

Juiz Titular da 10ª Vara Federal de Pernambuco, Dr. Edvaldo Batista da Silva 

Júnior, com o qual não mantinha qualquer grau de parentesco, certo é que nas 

ausências desse magistrado o referido servidor fi cará subordinado à Juíza Substituta 

daquele Juízo, que, no presente casu, é a sua irmã, a Dra. Nilcéa Barbosa Maggi, o 

que, ao meu ver, já é sufi ciente para a caracterização da prática de Nepotismo e pelo 

reconhecimento da afronta ao disposto no art. 10 da Lei n. 9.421/1996.

Ante o exposto, retifi co o voto anteriormente proferido, dar provimento ao 

recurso especial da União e, consequentemente, julgar improcedente o pedido 

autoral.

Condeno o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes últimos fi xados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do 
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art. 20, § 4º, do CPC/1973 e do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, considerando-

se o grau de zelo dos advogados públicos, os locais da prestação dos serviços 

(Recife e Brasília), a natureza e a importância dessa causa, o trabalho realizados, 

a data do ajuizamento da presente ação (setembro de 2008), o tempo exigido 

para o seu serviço e a capacidade econômica das partes.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.554.897-SE (2015/0228854-2)

Relatora: Ministra Assusete Magalhães

Recorrente: Juarez Batista dos Santos

Advogado: Antônio Henrique Menezes de Melo - SE002400

Recorrente: André Luis Dantas Ferreira

Recorrente: Alice Maria Dantas Ferreira

Advogados: Rafael Resende de Andrade e outro(s) - SE005201

Marcelo Oliveira Sobral - SE006084

Recorrido: Ministério Público do Estado de Sergipe

Interes.: Cláudia Patricia Dantas Ferreira

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Recurso especial. Improbidade 

administrativa. Uso indevido de aparelhos telefônicos às custas do 

Erário municipal. Submissão dos agentes políticos às disposições da 

Lei n. 8.429/1992. Inexistência de foro por prerrogativa de função. 

Precedentes do STJ. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento 

de defesa confi gurado. Recursos especiais conhecidos e parcialmente 

providos.

I. Recursos Especiais interpostos contra acórdão que provera, 

em parte, a Apelação interposta pelo primeiro recorrente e negara 

provimento às Apelações interpostas pelos outros dois recorrentes. As 

Apelações foram interpostas contra sentença que, por sua vez, julgara 
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procedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de Sergipe, na qual postula a condenação dos réus 

pela prática de ato de improbidade administrativa, consubstanciado 

no uso indevido de aparelhos celulares às custas do Município de 

Pirambu/SE.

II. É fi rme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que as disposições contidas na Lei n. 8.429/1992 são 

aplicáveis aos agentes políticos. Nesse sentido: STJ, AIA 30/AM, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe de 28.9.2011; REsp 

1.421.942/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 

de 17.12.2015; REsp 1.414.757/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe de 16.10.2015; AgRg no REsp 1.513.451/

CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

de 26.6.2015; AgRg no AREsp 116.979/SP, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 19.4.2013.

III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, “não existe foro privilegiado por prerrogativa de função para 

o processamento e julgamento da ação civil pública de improbidade 

administrativa” (STJ, AgRg na AIA 32/AM, Rel. Ministro João Otávio 

de Noronha, Corte Especial, DJe de 13.5.2016). Em igual sentido: STJ, 

AgRg na Rcl 10.037/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte 

Especial, DJe de 25.11.2015; AgRg na MC 20.742/MG, Rel. Ministra 

Maria Th ereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 27.5.2015.

IV. Na hipótese, após a apresentação das contestações, da réplica, 

pelo Ministério Público, da juntada de documento relativo a prova 

emprestada, ouvidas as partes, o Juiz, ao fundamento de que “a prova 

material e documental acosta aos autos impõe julgamento antecipado 

da lide”, proferiu sentença, julgando procedente o pedido formulado 

pelo Ministério Público, em relação aos ora recorrentes. Ocorre que, 

diante das peculiaridades do caso, o julgamento antecipado do feito 

violou o disposto nos arts. 330, I, e 333, II, do CPC/1973, cerceando o 

direito de defesa dos recorrentes, que, desde a contestação, requereram 

a produção de prova testemunhal, cujo rol seria apresentado no prazo 

do art. 407 do CPC/1973, além de “produção de todos os meios de 

prova em direito admitidos, em especial, a ouvida do depoimento 

pessoal, de testemunhas, juntada de documentos, e outros que se 
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fizerem necessários à demonstração da verdade dos fatos”. Sem 

passar à instrução do feito, o Juízo de 1º Grau proferiu sentença, 

desde logo, julgando antecipadamente a lide, com fundamento nas 

faturas e testemunhos, colhidos no Inquérito Civil Público, sem 

contraditório, condenando os ora recorrentes pelo ato ímprobo e 

julgando improcedente a ação, quanto à corré Cláudia Patrícia Dantas 

Ferreira, quanto ao uso do aparelho celular (79) 9977-1409.

V. No caso, não há discussão sobre o fato de o Município de 

Pirambu/SE ter arcado com as despesas decorrentes do uso das linhas 

telefônicas indicadas na inicial. O cerne da controvérsia consiste 

em defi nir quem teria utilizado os aparelhos telefônicos, no período 

compreendido entre 2005 e 2007, posto que os réus negam sua 

utilização. Nesse contexto, a correta elucidação da matéria fática, 

tendo em vista a divergência de versões apresentadas pelas partes, 

demandaria dilação probatória. Isso porque a prova oral, utilizada 

pela sentença, como base para a condenação – mantida, em parte, 

pelo acórdão recorrido –, trata-se, na verdade, de depoimentos de 

testemunhas ouvidas apenas no âmbito do Inquérito Civil Público, e 

de prova emprestada (interceptação telefônica), oriunda de processo 

criminal do qual os ora recorrentes não eram partes e cujos fatos 

apurados não guardam relação com a matéria discutida nos autos.

VI. Assim, não obstante sejam fortes os indícios da existência 

de atos de improbidade administrativa, tendo os réus, em especial o 

segundo recorrente, em suas defesas, negado a ocorrência dos fatos e 

requerido a produção de prova testemunhal, em Juízo, com o objetivo 

de contraditar aquela produzida no Inquérito Civil Público, bem 

como contextualizar a conversa telefônica objeto da referida prova 

emprestada, forçoso reconhecer que, no caso, o julgamento antecipado 

do feito violou os arts. 330, I, e 333, II, do CPC/1973.

VII. Na forma da jurisprudência, “não se achando a causa 

sufi cientemente madura, seu julgamento antecipado, à luz do art. 

330, I, do CPC, enseja a confi guração de cerceamento de defesa do 

réu condenado que, oportunamente, tenha protestado pela produção 

de prova necessária à demonstração de suas pertinentes alegações, 

tal como ocorrido no caso em exame” (STJ, REsp 1.538.497/SP, 

Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17.3.2016). 
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Na mesma orientação: STJ, REsp 1.330.058/PR, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.6.2013; REsp 

1.421.942/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 

de 17.12.2015.

VIII. Recursos Especiais conhecidos e parcialmente providos, 

para, afastando as preliminares de incompetência do Juízo de 1º 

Grau e de não sujeição dos agentes políticos às disposições da Lei n. 

8.429/1992, anular o feito, desde a prolação da sentença, inclusive, 

para que, com o retorno dos autos à origem, seja facultada às partes a 

produção de provas.

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, acompanhando a Sra. Ministra Assusete Magalhães, dando parcial 

provimento aos recursos e o voto do Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, no 

mesmo sentido, a Turma, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos, 

nos termos do voto da Sra. Ministra-Relatora.

Os Srs. Ministros Herman Benjamin (voto-vista) e Mauro Campbell 

Marques votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Francisco Falcão e Og 

Fernandes, nos termos do art. 162, § 4º, do RISTJ.

Brasília (DF), 20 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 10.10.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Recursos Especiais 

interpostos, em 24.9.2014, por Juarez Batista dos Santos, com fundamento 

no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal (fl s. 3.765/3.781e), André Luiz 

Dantas Ferreira, com suporte no art. 105, III, a, da Constituição Federal (fl s. 

3.784/3.820e), e Alice Maria Dantas Ferreira, com fundamento no art. 105, 
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III, a, da Constituição Federal (fl s. 3.824/3.838e), contra acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, publicado em 4.7.2014, assim 

ementado:

Apelação Cível. Ação de Improbidade Administrativa. Preliminares de 

Incompetência do Juízo e Nulidade da Sentença. Afastadas. Mérito. Uso por 

particulares de Telefones Celulares pagos às custas do Município de Pirambu. 

Condenação do Ex-Gestor e dos Benefi ciados. Mantida. Penalidade Minorada, a 

par do Princípio da Razoabilidade. Unânime.

I - A norma constitucional que estabelece a prerrogativa de foro diz 

respeito exclusivamente às ações penais, não alcançado, portanto, as ações de 

improbidade administrativa, disciplinadas pela Lei n. 8.429/1992, que possuem 

natureza cível, nos termos do art. 37, § 4º, da Constituição Federal. (AgRg no REsp 

1.382.920/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 5.12.2013).

II - A questão trazida pode ser solvida unicamente com olhos no acervo 

documental juntado, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa em 

virtude do julgamento antecipado da lide.

III - O debate sobre a necessidade do dolo genérico ou especifico perde 

consistência na presente causa, posto que, ao contrário daquelas em que se 

perquire enriquecimento próprio ou ferimento a princípios, esta demanda cinge-

se à análise do prejuízo ao erário, item para o qual o art. 10 da Lei n. 8.429/1992 e 

a jurisprudência do STJ dispensam a existência de dolo, em qualquer modalidade.

IV. Diante quadro narrado nos autos e a par do montante da lesão causada, 

necessário readequar a pena imposta ao réu Juarez Batista dos Santos, mantendo 

incólumes os demais termos da decisão recorrida.

V. Recursos Conhecidos para negar provimento aos apelos de André 

Luiz Dantas Ferreira e Alice Maria Dantas Ferreira e dar parcial provimento à 

insurgência de Juarez Batista dos Santos (fl s. 3.678/3.679e).

No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem deu parcial 

provimento à Apelação interposta pelo primeiro recorrente (Juarez) e negou 

provimento às Apelações interpostas pelos outros dois recorrentes (André e 

Alice). As Apelações foram interpostas contra sentença que, por sua vez, julgara 

procedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público 

do Estado de Sergipe, na qual se postula a condenação dos réus pela prática 

de ato de improbidade administrativa, consubstanciado no uso indevido de 

aparelhos celulares às custas do Município de Pirambu/SE.

Opostos Embargos de Declaração, pelos recorrentes André Luiz Dantas 

Ferreira e Alice Maria Dantas Ferreira, foram eles rejeitados, por acórdão 

publicado em 21.8.2014, assim ementado:
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Embargos de Declaração. Alegação de Omissão na Análise dos Argumentos 

postos nas Razões da Apelação Cível n. 2012.002.18695. Improcedência. Intento 

de Prequestionar Dispositivos da Constituição Federal. Inviabilidade. Intuito de 

Reforma do Julgado. Não Cabimento. Unânime. Recurso Conhecido e Improvido 

(fl . 3.756e).

Juarez Batista dos Santos sustenta, nas razões de seu Recurso Especial, além 

de divergência jurisprudencial, ofensa aos arts. 273, 297, 334, 336, 454 e 456 do 

CPC/1973 e 10 da Lei n. 8.429/1992. Para tanto, alega que:

Nesta, suscitamos o primeiro ponto do julgado destoante da adequação à 

norma vigente se reportando à incompetência do juízo, para aplicar as sanções da 

Lei de Improbidade aos agentes políticos.

Tal se afirma em face do julgado na Reclamação 2.138-DF, proferido pelo 

Supremo Tribunal Federal, e que foi descartado pelo E. TJ/SE sob a alegação de 

haver precedentes da Corte Superior de Justiça, bem como posicionamento 

recente do Supremo Tribunal Federal, que trafegam na contra mão da matéria.

Tal posição nos parece bastante ofensiva ao que decidiu o Pleno da Suprema 

Corte da República, e que mesmo tendo sido decidida pelo escore de 6x5, deve 

sim ser seguida por todos, sob pena de se implantar no País uma insegurança 

jurídica sem dimensão, pois restará possibilitado o julgamento de ocasião, 

podendo o mesmo tema receber tratamento oposto, a depender de quem venha 

a julgar.

Assim, este remédio jurídico suscita a incompatibilidade do julgado com o 

que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, especifi camente na famosa 

Reclamação 2.138/DF, e pugna pelo reconhecimento desta Egrégia Corte Superior 

de Justiça da incompetência do Juízo para processar e julgar a matéria, em face da 

inaplicabilidade da LIA aos agentes políticos, sendo retrato do que se apura no feito 

em tela e, via de consequência, declare a nulidade do feito.

Indo além, detalhando um pouco mais o caso em apreço, e buscando a 

objetividade sobre o mérito da lide, passamos a demonstrar o vício acerca do tema 

- julgamento antecipado da lide.

A matéria aqui tratada representa a mais cristalina ofensa aos princípios basilares 

do direito pátrio que asseguram a qualquer cidadão o direito à ampla defesa e o 

devido processo legal.

Ínclitos Julgadores: a análise dos atos processuais praticados, por si só, já 

demonstra o desrespeito ao devido processo legal, a não obediência ao rito processual 

assegurado, eis que, simplesmente após a apresentação de contestação por parte dos 

demais Requeridos, aportou sentença condenatória, sem possibilidade de produção 

de provas em Juízo, sem possibilidade de Alegações Finais, sem possibilidade de ser 

concedido aos Requeridos o direito de produzir a mais ampla e irrestrita defesa.
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Necessário aqui abrir um parêntese para demonstrar que, apesar de ser 

considerado Revel, o ora recorrente, não lhe foi conferido o prazo para produção e 

apresentação de sua Contestação.

Se entendimento contrário foi produzido, desafi o aos Eminentes Ministros 

Julgadores a apontar qual foi o período, qual foi o termo inicial e fi nal para que 

pudesse o recorrente produzir a sua defesa.

Ao nosso ver, inexiste nos autos tal lapso temporal eis que, corroborado por 

citações totalmente equivocadas produzidas no feito - uma vez não atendida as 

exigências da Citação por Hora Certa - não restou disponibilizado, em cartório, os 

autos para que pudesse o acionado produzir a sua sagrada defesa.

(...)

Tal ofensa é praticada contra as regras inscritas no Código de Processo 

Civil, em especial o art. 273, bem como os artigos 297, 334, 336, 454 e 456, do 

mesmo diploma, normas que delimitam o devido processo legal e demonstram 

as oportunidades de produção da ampla defesa, tendo sido completamente 

violados no feito ora em tela.

E neste ponto, o Acórdão ora fustigado, para convalidar o julgamento 

antecipado, somente se restringiu a dizer, verbis:

(...) Isso porque a causa de pedir narrada na inicial, consistente em uso 

de telefones celulares pagos pela Prefeitura de Pirambu, é tema relacionado 

à prova documental já juntada (como faturas de conta e depoimentos em 

sede de Inquérito Civil Público), dispensando oitiva de testemunhas ou de 

terceiros a quem os réus impõe responsabilidades.

A questão ora trazida, portanto, pode ser solvida unicamente com olhos 

no acervo documental juntado, não havendo que se falar sem ofensa à 

ampla defesa – uma vez que, constatada falta de elo entre as ligações 

telefônicas e os demandados, será caso de absolvição da acusação imposta. 

(...) (grifo e destaque nosso)

Ora, Excelsos Julgadores: dizer que a matéria está apta a julgamento com 

fundamento em depoimentos colhidos em inquérito civil, produzido pela parte 

Autora da demanda, é a mais pura ofensa ao art. 336 do CPC, que reza: “(...) Salvo 

disposição especial em contrário, as provas devem ser produzidas em audiência. (...)”.

Veja que não estamos em rota de colisão com a Súmula 7 desta Egrégia Corte 

de Justiça, eis que sequer necessitamos analisar qualquer prova, tendo em vista 

que nenhuma prova foi produzida sobre o crivo do contraditório, sendo alvo o trecho 

do acórdão que informou estar fundamentado naquilo que foi produzido extra-

judicial, ou seja, na fase de Inquérito.

(...)

Mas não são somente estas máculas que emanam do Acórdão, ora combatido.
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Quando observamos o enfrentamento do mérito da demanda, que tratou 

sobre as condutas e as penas aplicadas, podemos também perceber que sua 

fundamentação se mostra destoante da pena aplicada ao ora apelante, bem 

como não reflete a linha de jurisprudência oriunda desta Superior Corte de 

Justiça.

Tal se afi rma em face de duas premissas:

A uma que o ora recorrente foi incurso como praticante de Ato de Improbidade 

defi nido no art. 10 da Lei n. 8.429/1992, o qual é passivo de aplicação da sanção 

descrita no inciso II, do art. 12, da mesma norma. Este regramento atribui o período 

de 05 (cinco) anos de proibição para contratar com o Poder Público, o que restou 

indevidamente duplicado na condenação, sendo de 10 (dez) anos referida punição.

E a duas em de que, apesar de restar reconhecido no acórdão que o então 

recorrente não foi, propriamente, o causador do dano, sendo também inconteste que 

nenhum valor foi acrescido ao seu patrimônio pessoal, as penas foram aplicadas, de 

forma cumulativa, quando existe a possibilidade de ser aplicada de forma isolada.

No entanto, é certo que as condutas enquadradas no art. 10, da LIA, consoante 

entendimento dominante desta Superior Corte, não exige a presença do dolo, sendo 

suficiente a confirmação da lesão ao erário, contudo há de se fazer presente, ao 

menos, a culpa para sua confi rmação.

Ocorre que nenhuma comprovação do elemento subjetivo - culpa - foi produzida 

no feito, sendo atribuída de maneira bastante genérica e dedutiva, não sendo possível 

que, seja condenado por uma conclusão totalmente equivocada que ‘aquiesceu’ com 

o uso irregular da coisa pública visando interesses particulares.

(...)

De outra banda, também sem análise de qualquer prova, o Acórdão fustigado 

reconhece que não foi o então recorrente quem praticou as condutas que 

causaram dano ao erário, bem como não visualiza qualquer possibilidade de ter 

havido enriquecimento ilícito por parte deste, fatores caracterizadores de violação 

do preceito insculpido no art. 10 da LIA.

Contudo, analisando o Acórdão guerreado, podemos perceber que todo 

o encaminhamento para a condenação decorreu de ser atribuída a ação na 

modalidade de aquiescer para que terceiros se benefi ciassem.

É nesse ponto que surge mais uma contrariedade da Lei Federal, especifi camente 

o art. 334 do Código de Ritos pátrio, visto que a decisão proferida, data venia, 

não procedeu com a valoração devida da prova dos autos, até porque inexiste 

prova judicial, prejudicando por completo o ora Recorrente, que terá suspenso seus 

direitos políticos, mediante a condenação que fora imposta, além das demais 

penalidades lançadas.

(...)
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O erro na valoração da prova do julgado se mostra evidente, pois atribuir 

como comprovados os fatos que não restaram confi rmados no processo judicial, 

não refl etiu a verdadeira Justiça, uma vez que estes se apresentam como fatos que 

desnecessitam de provas, na medida em que registra como verdade a aquiescência 

do recorrente para concorrer com o prejuízo ao erário, sem sequer apresentar de onde 

foi extraída tal conclusão.

(...)

Este Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a valoração equivocada 

da prova está sujeita ao controle do recurso especial.

(...)

Para o caso em tela, utilizamos como acórdão paradigma o que foi exposto 

no Agravo Regimental n. 655.688/PB, Relator(a) Ministro Ari Pargendler, Órgão 

Julgador T3 - Terceira Turma, data do julgamento 2.8.2005, data da publicação/

Fonte DJ 29.8.2005 p. 335 e foi assim ementado:

(...)

Ocorre que nesta fundamentação é que se constata a equivocada valoração 

da prova, eis que nenhuma prova foi produzida na presença do Juízo, sequer para 

confirmar aquelas inicialmente apresentadas pelo Autor, sendo reconhecido o 

elemento subjetivo de que o ora recorrente consentia com as atitudes causadoras do 

prejuízo.

Como já fora dito, o acórdão do STJ traduz que “se o tribunal a quo aplica 

mal ou deixa de aplicar norma legal atinente ao valor da prova, incorre em erro 

de direito, sujeito ao crivo do recurso especial”, e restando evidente que o TJSE 

decidiu com fundamento diverso daquilo que pode-se extrair do feito, estampa-

se cristalina que a valoração da prova foi equivocada e, portanto, o acesso à via 

especial fi ca escancarada (fl s. 3.771/3.779e).

Ao fi nal, requer:

...seja o recurso especial acolhido pela contrariedade a lei federal, bem 

como pela divergência jurisprudencial (art. 105, III, ‘a’ e ‘c’, da CF), impondo-lhe 

o conhecimento e respectivo provimento para reformar in totum o Acórdão ora 

fustigado, oriundo da Apelação Cível tombada sob o n. 2013002186895, que 

confi rmou a sentença primitiva, apenas reduzindo a pena imposta, reiterando 

todo o pedido alo contido, para que, ao fi nal, seja a ação por ato de improbidade 

julgada improcedente, e via de consequência, extirpar qualquer condenação 

para o recorrente Juarez Batista dos Santos, invertendo inclusive a sucumbência 

relativa às despesas processuais, tudo por se tratar da melhor forma de direito e 

de Justiça (fl . 3.781e).

André Luiz Dantas Ferreira, por sua vez, sustenta, nas razões de seu Recurso 

Especial, a existência de ofensa aos seguintes dispositivos de lei federal:
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III - Violação aos artigos 1º, 2º e 12, da Lei n. 8.429/1992. Artigo 267, inciso IV, 

Código de Processo Civil. Prerrogativa de foro. Exercício de mandato de deputado 

federal. Competência do Supremo Tribunal Federal.

Em primeira linha, cumpre trazer à tona a hipótese de violação a dispositivos 

de lei federal por ocasião do julgamento de demanda judicial para a apuração 

do cometimento de ato de improbidade administrativa quanto a fatos ocorridos 

enquanto o Recorrente se encontrava no comando do Executivo Municipal de 

Pirambu, sendo que o processamento do feito ocorreu enquanto já ocupava o 

mandato de Deputado Federal.

O Recorrente, até o fi nal do ano em curso completará os quatro anos de exercício 

de seu mandato de Deputado Federal pelo Estado de Sergipe, não havendo a mínima 

possibilidade de esta ação ter tramitado em primeira instância.

(...)

Mencionada decisão, com a devida vênia, faz operar expressa violação aos 

artigos 1º, 2º, da Lei n. 8.429/1992 e artigos 267, inciso IV, do Código de Processo 

Civil.

Na verdade, o precedente citado no acórdão fustigado não revela, ao nosso 

sentir, o posicionamento majoritário em curso no STJ, havendo ainda decisões 

da Corte Especial no sentido defendido pelo Recorrente, inclusive em situação 

idêntica de Deputado Federal.

A questão aqui versada é simples e se limita apenas a julgamento de ação 

para a apuração de ato de improbidade administrativa contra detentor de foro 

privilegiado.

E tal questionamento ganha importância diante do posicionamento do STJ, 

que defi niu que o processamento e julgamento de ações de improbidade em 

relação aos agentes públicos devem observar o foro privilegiado, seguindo, por 

simetria a prerrogativa de foro em ação penal do agente político envolvido no 

caso.

(...)

Assim, sendo incabível o processamento e julgamento perante o Juiz de primeiro 

de grau, resta evidente a afronta aos artigos 1º, 2º, e 12 da Lei n. 8.429/1992, e 

artigo 267, IV, do CPC, vez que o Recorrente não poderia ser enquadrado na lei de 

improbidade e receber as penalidades nela prevista por autoridade incompetente 

para esta finalidade, o que acabaria por ensejar a extinção do processo sem 

resolução do mérito, o que deve ser corrigido por esta Colenda Corte Superior 

através do presente recurso especial, anulando-se todos os atos praticados.

IV - Violação ao artigo 330 inciso I. e 333 inciso II, do Código de Processo Civil. 

Julgamento antecipado da lide. Ausência de intimação prévia Impedimento de 

interposição de recurso Nulidade do julgado.
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De outro modo, outra questão processual que se põe ao crivo desta Colenda 

Corte Superior de Justiça esta relacionada ao julgamento antecipado da lide sem o 

prévio anúncio, com sérias repercussões ao direito de defesa do Recorrente.

É que, agindo de forma contrária à razoabilidade e à própria lógica, o 

Magistrado a quo, subvertendo completamente a ordem processual, julgou 

antecipadamente a lide, o que acabou por cercear o direito de defesa do Recorrente, 

entendendo que a matéria versada é unicamente de direito, quando, em verdade, 

existiam inúmeras questões que demandavam a imprescindível instrução probatória, 

padecendo, portanto, de nulidade.

Quanto a esse particular, disse o Tribunal a quo:

(...)

Sob a perspectiva de que o magistrado singular não poderia julgar 

antecipadamente a lide, explicitam os apelantes verdadeira nulidade do 

decisório singular, ofensivo, então, aos postulados da ampla devesa e 

contraditório.

Mas uma vez, todavia, não vejo razões para acatar o pleito.

Isso porque a causa de pedir narrada na inicial, consistente em uso de 

telefones celulares pagos pela Prefeitura de Pirambu, é tema relacionado 

à prova documental já juntada (como faturas de conta e depoimentos em 

sede de Inquérito Civil Público), dispensando oitiva de testemunhas ou de 

terceiros a quem os réus impõe responsabilidades.

A questão ora trazida, portanto, pode ser solvida unicamente com olhos 

no acervo documental juntado, não havendo que se falar em ofensa à 

ampla defesa – uma vez que, constatada falta de elo entre as ligações 

telefônicas e os demandados, será caso de absolvição da acusação imposta.

(...)

Como consta no acórdão vergastado, foi dito apenas que a matéria poderia ser 

solvida através da análise da prova documental colecionada aos autos, quando a 

bem da verdade, a própria tônica dos fatos, em que se alega a utilização de telefones 

com contas quitadas pela Prefeitura Municipal de Pirambu em contraponto com 

a negativa de autoria do Recorrente, revela, por si só, a necessidade de instrução 

processual.

As provas produzidas em sede de inquérito civil devem ser analisadas com 

reservas, pois colhidas mediante procedimento inquisitivo, sem resguardo a 

direitos e garantias fundamentais (contraditório e ampla defesa), com 

necessidade de confi rmação em Juízo. É preciso muito cuidado com a utilização 

de inquérito civil para instruir demanda de improbidade administrativa, cujas 

provas gozam apenas de presunção relativa e não dispensam confi rmação em 

Juízo, principalmente as testemunhais.
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Esta Colenda Corte Superior de Justiça possui diversos precedentes na direção 

de que a utilização de provas produzidas em sede de inquérito civil deve ser vista 

com muita cautela em razão do procedimento inquisitivo que lhe é característico, 

tolhendo garantias e direitos fundamentais, sendo passíveis de utilização, desde que 

gozem de fé pública e tenham os depoimentos de testemunhas ratifi cados em Juízo.

Apenas para ser sucinto, vale a pena lembrar questões de especial relevo que 

necessitariam de produção de provas. A existência ou não da citada interferência do 

Recorrente na administração do litisconsorte passivo/Juarez Batista; de determinação 

especifi ca para fornecimento de aparelhos de telefonia celular; quem efetivamente 

utilizava os telefones, com a respectiva oitiva das pessoas apontadas pelo Recorrente 

(Cláudio Rangel e Elio Martins); o contexto dos fatos constantes na interceptação 

telefônica utilizada como meio de prova para a condenação, com a oitiva das partes 

envolvidas (Flávio Conceição); das partes que haviam prestado depoimentos perante 

o Ministério Público e serviram de prova para a condenação (Antônio Carlos Vieira 

Nunes, Mario Jorge Pereira dos Santos e José Eduardo Santos Evangelista).

Em caso análogo, este Egrégio Superior Tribunal de Justiça destacou:

Administrativo e Processual Civil. Recurso especial. Ação civil pública. 

Lei de Improbidade Administrativa. Julgamento antecipado da lide. 

Cerceamento de defesa confi gurado.

1. Conquanto os elementos de provas, regularmente, produzidos em 

inquérito civil instaurado pelo Ministério Público possam, legitimamente, 

embasar a propositura de ação de improbidade administrativa (v.g.: AgRg 

no AREsp 113.436/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 

18.5.2012; REsp 401.472/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJe 27.4.2011; REsp 644.994/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 

Segunda Turma, DJ 21.3.2005 p. 336), no caso dos autos, a situação fático-

jurídica consignada no acórdão recorrido denota que o enquadramento 

dos fatos apurados como ímprobos necessitaria de instrução probatória, 

razão pela qual não seria possível o julgamento antecipado da lide.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1.238.261/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 20.2.2014, DJe 12.3.2014)

A nulidade do julgamento a quo ganha ainda mais reforço quando o julgamento 

antecipado ocorreu sem a prévia intimação das partes para manifestar interesse.

Como não poderia deixar de ser, esta atitude constitui nítida violação ao direito 

de defesa do Recorrente, até porque impediu que o mesmo se insurgisse contra tal 

julgamento antecipado, interpondo o competente agravo de instrumento. Tal fato 

eivou de nulidade o julgado, como se pode verifi car da recente jurisprudência do 

STJ, verbis:
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(...)

E mais, a cautela na hipótese dos autos deve ser ainda mais rigorosa por se 

tratar de interesses indisponíveis, como bem dito pela, à época, Desembargadora 

Federal Assusete Magalhães “a despeito de serem de natureza cível, têm 

interfaces com o direito penal. A própria Lei n. 8.429/1992, no § 1º de seu art. 

17, ao vedar a transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade, já 

revela a indisponibilidade dos direitos e interesses que visa tutelar.” (Agravo 

de Instrumento 2008.01.00.008950-4/BA, Desembargadora Federal Assusete 

Magalhães).

Assim, pelas razões acima expostas, resta demonstrada a nítida afronta aos 

artigos 330, inciso I, e 333, II do CPC, cabendo assim o reconhecimento de nulidade 

do feito por razões de cerceamento do direito de defesa, com à respectiva remessa 

à origem para regular instrução processual com a oitiva das testemunhas a serem 

oportunamente arroladas.

V - Violação ao artigo 535. Inciso II, do Código de Processo Civil.

No que se refere a esse tópico, importante frisar que o acórdão vergastado se 

limitou apenas a dizer de forma bastante genérica que a sentença judicial de piso 

estaria correta, sem exercer, todavia, a análise dos fatos devolvidos à apreciação.

O caso em debate versa sobre a apuração do cometimento de ato de 

improbidade administrativa pelo Recorrente por ocasião da utilização dos 

telefones (79) 9982-2502, (79) 9977-2002, (79) 9982-2500, com contas pagas 

pela Prefeitura Municipal de Pirambu, durante período em que não possuía mais 

qualquer vinculo com o ente público.

Em sede de recurso apelatório, o Recorrente atacou uma série de argumentos 

lançados na sentença judicial de piso, direcionados a demonstrar a ausência de 

utilização dos aparelhos telefones, estabelecendo as seguintes considerações:

a) imprestabilidade do depoimento prestado pelo prefeito à época dos fatos 

investigados, Sr. Juarez Batista, tanto pelo contexto em que se dera, por motivações 

políticas de prejudicar o Recorrente, quanto pela total inveracidade das informações;

b) quanto à linha telefônica (79) 9982-2502 - ausência de confi ssão implícita de 

utilização; ao reverso, sempre fora questionada no período entre o término de seu 

mandato com Prefeito do Município de Pirambu e a data da transferência para a 

Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe (ocorrida em março de 2007);

c) quanto à linha telefônica (79) 9982-2500 - imprestabilidade dos depoimentos 

prestados em sede de inquérito civil, seja por não terem reconhecido a utilização do 

telefone pelo Recorrido e ainda por não terem sido confi rmados em juízo, bem como 

pela conotação equivocada dada ao teor da interceptação telefônica trasladada ao 

feito;

d) quanto à linha telefônica n. (79) 9977-2002 - ausência de qualquer citação no 

bojo da fundamentação da sentença e também do acórdão açoitado.
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e) quanto à linha telefônica n. (79) 9977-1409 - a despeito de integrar o valor 

da condenação atribuída ao Recorrente, nem sequer na exordial se imputa a sua 

utilização ao Recorrente, mas a Cláudia Patrícia Dantas Ferreira;

Não obstante todos esses argumentos detalhados no bojo do recurso apelatório 

apresentado, o Tribunal de Origem decidiu manter a sentença judicial de piso com 

fundamento em argumentos totalmente genéricos, sem apreciar qualquer das 

questões suscitadas, limitando-se a dizer apenas que estava correta.

Em razão disso, manejou-se Embargos de Declaração, o qual, todavia, teve 

provimento negado sob a seguinte justifi cativa “Por derradeiro, o lastro probatório 

para a condenação do recorrente (uso dos telefones de n. 9982-2502, 9982-2500 e 

9982-2002) restou delineado à exaustão no decisório recorrido, em especial pela 

confi ssão do próprio ex-prefeito do Município de Pirambu (Juarez Batista dos Santos) 

em sede de apuração ministerial (fl s. 370 do Volume I).”.

O acórdão originário, por sua vez, traz apenas o seguinte:

[...]

Com efeito, dúvidas não pairam que os números 9982-2502, 9982-

2500 e 9982-2002 foram utilizados pelo recorrente André Moura desde os 

tempos em que exercia o cargo de Prefeito Municipal de Pirambu, tanto 

que, quanto ao primeiro, ainda é o mesmo número utilizado e pago pela 

Câmara Federal no exercício atual da legislatura e, quanto aos outros, é farta 

a prova testemunhal de seus usos (vide fl s. 461, 332 e 82).

(...)

Por fi m, no que pertine à conduta de Juarez Batista dos Santos, que, 

em verdade, denunciou todo o sistema de entrega de telefones celulares, 

as próprias afirmações do réu são capazes, por si só, de sustentarem a 

acusação, diante da manifesta prova de que permitiu que pessoa física 

utilizasse bens do acervo patrimonial da entidade que geria (art. 10, II da Lei 

n. 8.429/1992).

[...]

O Tribunal de origem não exerceu qualquer análise das alegações cravadas nas 

razões de apelação apresentadas, tanto que o único argumento utilizado, referente a 

suposta utilização da linha n. (79) 9982-2502 (... ainda é o mesmo número utilizado e 

pago pela Câmara Federal no exercício atual da legislatura) além de não comprovar 

a utilização no período questionado, sequer consta nos autos a informação de que é 

o atual.

Mais ainda, a despeito de ter aparentemente excluído o valor (R$ 2.433.95) 

referente à utilização da linha telefônica n. (79) 9977-1409 do valor da multa aplicada 

ao corréu Juarez Batista, reduzindo de R$ 40.837.65 (quarenta mil, oitocentos e 

trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 38.543,70 (trinta e oito mil, 
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quinhentos e quarenta e três reais e setenta centavos), por readequação do valor do 

suposto dano causado ao erário, sequer o fez em relação ao Recorrente.

Isso porque, nas razões do Recurso de Apelação, o Recorrente destacava que 

o valor de ressarcimento a que fora condenado (R$ 24.152,10) era resultado do 

somatóno dos valores referentes às linhas telefônicas n. 9977-1409, 9982-2502, 

9977-2002 e 9982-2500, nos valores de R$ 2.433,95, R$ 7.822.05, R$ 5.455.54, R$ 

8.440.58, respectivamente, enquanto aquela primeira, segundo a própria exordial, 

era imputada a Cláudia Patrícia, litisconsorte excluída pelo Juízo de piso.

(...)

Em cumprimento à orientação fi rmada perante esta Egrégia Corte Superior de 

Justiça, cumpre delimitar os pontos omissos nos acórdãos vergastados.

Em primeira linha, há omissão relacionada à impugnação formulada pelo 

Recorrente no que se refere à noticiada utilização da linha telefônica n. 9982-2502, 

sobre a qual o acórdão questionado não traz qualquer comentário e simplesmente 

chancela a sentença de piso, que, por sua vez, parte da existência de uma confi ssão 

que, bem da verdade, nunca existiu.

O único fundamento adotado pelo Juízo de piso para reconhecer a utilização 

da linha telefônica cadastrada sob o n. 9982-2502 pelo Recorrente foi uma suposta 

confissão, na visão do sentenciante de piso, verificada no trecho que diz: “Ora, 

era do conhecimento do Ministério Público que o telefone 9982-2502 havia sido 

cancelado pela Prefeitura Municipal de Pirambu desde março de 2007 sendo o 

mencionado número passado a responsabilidade da Assembleia Legislativa que 

pagou legitimamente as contas do seu Deputado ocupante da 1ª Secretaria da Mesa 

Diretora”.

Em suas razões de apelação, o Recorrente impugnou o mencionado trecho do 

comando judicial de piso, destacando que em nenhum momento houve confi ssão de 

utilização da mencionada linha telefônica no período compreendido entre o término 

de seu mandato como Prefeito Municipal de Pirambu e março de 2007, quando a 

mencionada linha passou a ser de responsabilidade da Assembléia Legislativa do 

Estado de Sergipe, porquanto foi dito apenas que a partir da mencionada data 

houve a transferência e daí em diante passou a estar à disposição do gabinete do 1º 

Secretário da ALESE.

Não foi dito em momento nenhum que no período compreendido entre o 

entre o término do mandato como Prefeito Municipal e a data da transferência a 

mencionada linha telefônica estivesse à disposição do Recorrente. Ao reverso disso, 

foi dito e repetido por várias vazes que o telefone n. 9962-2502 era utilizado pelo 

Recorrente ao tempo em que exercia o mandato de Prefeito Municipal de Pirambu, 

no entanto, tão logo cessado o mandato ao fi nal do ano de 2004, o aparelho e a 

respectiva linha telefônica foi devolvida ao ente público municipal e repassada a 

Cláudio Rangel pelo prefeito Juarez Batista/litisconsorte passivo.
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Tal omissão, considerando que o reconhecimento de utilização da mencionada 

linha telefônica (9982-2502), somente se baseia na suposta confi ssão que na verdade, 

não existiu, tem o condão de modifi car o desfecho dado pelo Tribunal de origem por 

ocasião do retorno dos autos para regular apreciação da questão.

Noutro ponto, houve omissão quanto à análise da suposta utilização da linha 

telefônica n. (79) 9982-2500, pois a conclusão levada a efeito tem fundamento em 

depoimentos prestados em sede de inquérito civil, com os cerceamentos ínsitos do 

inquisitivo e sem o reconhecimento das alegações autorais, e em interceptação 

telefônica ilegal.

Nada consta no bojo do acórdão sobre a possibilidade de embasamento somente 

em provas produzidas em sede de inquérito civil não confirmadas em Juízo em 

que nenhum dos depoimentos afi rma com veemência que o telefone pertencia ao 

Recorrente dizendo apenas que já falaram com ele através daquela linha telefônica. 

As partes sequer foram ouvidas em Juízo, nem muito menos se sabe sobre qual 

período a que eles se referiam, mormente quando incontroverso nos autos que a 

mencionada linha telefônica efetivamente pertenceu ao Recorrente ao tempo em que 

comandava o Executivo Municipal de Pirambu.

Aliado a isso, o acórdão prolatado nada diz sobre o teor da interceptação 

telefônica utilizada pelo sentenciante de piso para reconhecer a utilização da linha 

telefônica cadastrada sob o n. 9982-2500, sobre a qual o Recorrente destacou ter sido 

dada conotação totalmente diversa daquilo que realmente aconteceu à época.

Foi dito em sede de recurso apelatório que a referida ligação ocorreu num contexto 

de votação de recurso eleitoral envolvendo questão relativa a suposto crime eleitoral 

em que se pedia a cassação do mandato do Recorrente, ocasião em que o Sr. Flávio 

Conceição sabia que todos estavam reunidos para saber o desfecho do caso e ligou 

para Cláudio Rangel, e este, ao ver a ligação, passou imediatamente o telefone ao 

Recorrente.

A par da mencionada comprovação ter sido inadvertidamente obstada pelo Juízo 

de piso ao julgar antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas, 

dentre as quais a testemunhal com a fi nalidade de comprovar tal acontecimento, o 

fato é que o Tribunal de origem também não se posicionou sobre tal questão.

A terceira omissão está relacionada à suposta utilização da linha telefônica n. 

9977-2002, em que foi dito no bojo do recurso apelatório apresentado que não 

havia sequer um trecho da sentença de piso fundamentando o reconhecimento da 

mencionada linha pelo Recorrente, sequer citada no bojo da fundamentação da 

sentença.

Referida omissão, considerada a ausência de qualquer prova e sequer a citação 

no bojo da fundamentação da sentença de piso, não pode poderia passar 

despercebida, sobretudo quando o artigo 93, inciso IX, da Carta Maior, determina 

a necessidade de fundamentação de todas as decisões dos órgãos do Poder 

Judiciário.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

278

De igual modo, o último ponto de omissão, reside na análise da utilização da linha 

telefônica n. (79) 9977-1409, que, a despeito de sequer ser imputada ao recorrente no 

bojo da peça de pórtico, mas a Cláudia Patrícia Dantas Ferreira. litisconsorte passiva 

já afastada perante o Juízo de piso, integrou a condenação do Recorrente.

Não obstante o questionamento feito no bojo das razões do recurso de apelação 

apresentado defendendo o flagrante equívoco do douto sentenciante de piso 

quando imputou a responsabilidade fi nanceira pelo ressarcimento dos valores da 

mencionada linha telefônica ao Recorrente, ao contrário do que constava na própria 

inicial e também no bojo da fundamentação da sentença, o Tribunal de origem nada 

respondeu.

Na sentença de origem, mantida integralmente por esta Colenda Turma de 

Julgadores quanto ao Recorrente constava:

(...)

Não pre ciso fundamentar mais nada quanto à responsabilidade civil por 

ato de improbidade administrativa do réu André Luiz Dantas Ferreira, pois a 

prova documental é contundente, uma vez que restou provado e comprovado 

que houve enriquecimento ilícito, tendo em vista que o mesmo auferiu 

vantagem patrimonial indevida ao usar de forma dolosa, pois tinha plena 

consciência do caráter ilícito do seu ato, BENS pertencentes ao Município de 

Pirambu/SE, ou seja, os telefones celulares 9977-1409. 9982-2502 9977-20002 e 

9982-2500, causando-lhe um prejuízo na ordem de R$ 24.152,10 (vinte quatro 

mil cento e cinqüenta e dois reais e dez centavos).

Dessarte. a sua conduta encontra-se tipifi cada no artigo 9º. incisos XI e 

XII c/ o artigo 3º da Lei n. 8.429/1992.

(...)

Para ch egar ao valor de R$ 24.152.10 (vinte e quatro mil. cento e cinquenta e dois 

reais e dez centavos), o douto Julgador de piso procedeu ao somatório dos valores 

referentes às linhas telefônicas n. 9977-1409, 9982-2502, 9977-2002 e 9982-2500, nos 

valores de R$ 2.433,95, R$ 7.822,05, R$ 5.455,54, R$ 8.440,58, respectivamente

Tal questão, igualmente suscitada em sede de recurso apelatório oportunamente 

apresentado, também não foi regularmente apreciada pelo Tribunal de origem, nem 

no acórdão principal e nem tampouco no ulterior que decidiu os aclaratórios.

Com efeito, não é difícil perceber que o acórdão prolatado é omisso na 

apreciação de várias questões e nuances suscitadas no bojo do recurso apelatório, 

certamente provocado pelas parcas provas constantes nos autos tratando da 

situação em análise, também, e principalmente, em decorrência da ausência de 

instrução probatória, uma vez ocorrido o repentino julgamento antecipado da 

lide sem qualquer aviso as partes.
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É nítida a existência da violação ao artigo 535, inciso II, do Código de Processo 

Civil, sendo necessário o provimento do presente viés a fi m de que os autos 

retomem ao Tribunal de origem e sejam apreciados todos os pontos acima 

destacados.

VI - Violação ao artigo 332, do Código de Processo Civil, utilização de prova 

emprestada, produzida em processo criminal, partes distintas e objeto de 

apuração diverso, impossibilidade, ampla defesa.

Como se observa da sentença judicial de piso, o reconhecimento de utilização 

pelo Recorrente da linha interceptação telefônica n. (79) 9982-2500 e respectiva 

condenação teve fundamento em interceptação telefônica feita nos autos de 

inquérito instaurado na “Operação Navalha”, sendo um diálogo estabelecido entre o 

Recorrente e o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, à época dos 

fatos, Flávio Conceição.

A juntada da interceptação telefônica nos autos em epígrafe, em verdade, não 

foi sequer requerida, nem pelo Recorrido, que pleiteou apenas que fosse enviado 

expediente ao gabinete da Excelentíssima Senhora Ministra Eliana Calmon, para que 

fosse informado o número do telefone celular atribuído ao Recorrente.

O juízo de piso determinou:

4.0 - Ofi ciar ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Sergipe, como cópia desta decisão, solicitando-lhe seja 

encaminhado Expediente ao gabinete da Excelentíssima Ministra Eliana 

Calmon, junto ao Superior Tribunal de Justiça, relatora do Inquérito Policial 

denominado “Operação Navalha”, a fi m de que seja informado o número de 

telefone celular atribuído ao requerido André Luiz Dantas Ferreira, conhecido 

como “André Moura”, constante nos relatórios e peças do mencionado 

procedimento, como também o período a que se refere tal informação {...}.

Em resposta, foi enviada uma interceptação telefônica feita no bojo do inquérito 

que subsidiou aqueles autos, onde, vale frisar, o Recorrente nunca fi gurou como parte 

e, portanto, não teve oportunidade de exercer o contraditório e ampla defesa na 

formação da referenciada prova, nem também trata de assunto ligado ao presente 

feito, mas de apuração de supostos desvios de recursos públicos em obras realizadas 

pela Construtora Gautama.

Não bastasse ter determinado a juntada do documento, o MM Juízo de piso 

fundamentou a condenação do Recorrente na famigerada interceptação telefônica, 

uma prova eminentemente nula, produzida num outro contexto e sem a participação 

do Recorrente para questioná-la e assim exercer o seu direito ao contraditório e à 

ampla defesa.

O fato é que o Egrégio Tribunal de Justiça decidiu manter a sentença de piso a 

partir de acórdão com a seguinte fundamentação:
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(...)

Narra o apelante André Luiz Dantas Ferreira que a base probatória que 

culminou na sentença guerreada advém de processo criminal (denominado 

Operação Navalha) em que não faz parte, tampouco se defendeu, o que levaria 

à sua imprestabilidade.

O argumento, conquanto sedutor, não tem abrigo na melhor doutrina e 

jurisprudência sobre a matéria, vez que, se de um lado a condenação tem 

como lastro Inquérito Civil Público feito pelo Ministério Público do Estado, 

do outro o veredicto não se sustenta unicamente em prova penal, não sendo 

certo perder sua força diante da argumentação recursal.

É essa a temática desta Corte:

(...)

Doutos Julgadores, é certo que a utilização de prova emprestada vem 

sendo admitida pelos Tribunais pátrios em atenção aos princípios da economia 

processual, da unidade da jurisdição e da duração razoável do processo, no 

entanto, jamais de forma indiscriminada como ocorreu no caso em debate, 

havendo necessários e importantes requisitos como de que a parte contra quem 

a prova é produzida tenha participado do contraditório na construção da prova 

e a existência de identidade entre os fatos do processo anterior com os fatos a 

serem provados.

(...)

Destaque-se. nesse particular, que não adianta apenas a intimação da parte 

para apresentação de manifestação em prazos exíguos, praticamente no susto 

mas de franquear a participação efetiva na produção da prova, entendendo-

se como necessário que as partes do processo para o qual a prova irá tenham 

participado em contraditório do processo em que se produziu a prova que se visa 

a aproveitar. Mais precisamente, é imprescindível que a parte contra a qual vai ser 

usada essa prova tenha sido parte no primeiro processo.

(...)

Assim sendo, evidenciado que a sentença judicial de piso se baseou na 

interceptação telefônica para o reconhecimento de utilização de uma das linhas 

telefônicas pelo Recorrente (9982-2500) e por conta disso o condenou pela prática 

de ato de improbidade necessário o reconhecimento da violação aos artigos 332, 

do Código de Processo Civil para fins de provimento do presente recurso com a 

declaração de nulidade dos julgados de origem que utilizam a questionada prova 

emprestada (interceptação telefônica).

VII - Violação ao artigo 12, inciso II e parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992. Sanção 

acima do limite. Máximo de 05 anos. Aplicação de 08 anos. Gravidade das sanções 

aplicadas. Extensão do dano e proveito patrimonial. Redimensionamento.
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(...)

Excelências, observa-se que o Tribunal local decidiu por enquadrar a conduta 

do Recorrente no artigo 10 da Lei de Improbidade, deixando de observar os limites 

impostos no artigo 12, inciso II, do referido diploma legal para este tipo de conduta 

confi rmando a sentença em penalidade baseada no artigo 9º (artigo 12, inciso I).

Ou seja, o Tribunal local afastou o artigo 9º, que sequer é mencionado nele, e 

realizou novo enquadramento, pois jamais poderia adicionar ao seu fundamento 

e dispositivo outra conduta quando sequer houve apelo do Ministério Público 

Estadual para esse desiderato (principio da reformatio in pejus, artigo 515 do CPC).

Em sendo assim, torna-se imprescindível que se faça o redimensionamento da 

penalidade, em caso de confi rmação do acórdão, aos limites impostos pelo artigo 12. 

inciso II. da LIA.

Por outro lado, observa-se também que o Tribunal de origem, ao manter 

na íntegra a condenação dada pelo Juízo de piso, não observou os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, havendo excesso que merece ser equacionado 

por esta Excelsa Corte Superior de Justiça através de um redimensionamento das 

penas aplicadas, nos moldes do PU do artigo 12: “Na fi xação das penas previstas 

nessa Lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o 

proveito patrimonial obtido pelo agente”.

Partindo desse pressuposto, é de se destacar que os fatos considerados pelo 

MM Julgador de piso e Tribunal de origem para condenar o Recorrente às sanções 

acima delineadas não representam gravidade tão grande a ponto de sacrificar 

direitos políticos, reputado fundamental, pelo prazo de 8 (oito) anos.

Merece modifi cação o acórdão de origem a fi m de que seja eliminada a sanção 

de suspensão de direitos políticos, por ser excessiva e despropositada para o caso (fl s. 

3.796/3.818e).

Ao fi nal, requer:

...i) o conhecimento das presentes razões, por preencher os requisitos legais 

e ser tempestivo, e o seu provimento, para, ii) reconhecer a violação ao artigos 

1º,, 2º e 12 da Lei n. 8.429/1992, e artigo 267, IV, do CPC, pela incompetência 

absoluta do Juízo de piso; iii) reconhecer a violação aos artigos 330, inciso I, e 333, 

II do CPC, por cerceamento do direito de defesa, determinando-se, ato contínuo, 

o retorno dos autos para fi ns de produção de provas; iv) reconhecer a violação 

ao artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar o retorno 

dos autos ao Tribunal de origem visando o julgamento das questões objetos de 

omissão; v) reconhecer a violação ao artigo 332, do Código de Processo Civil, com 

a declaração de nulidade da prova emprestada (interceptação telefônica) utilizada 

para efeito de condenação, vi) ou ainda, caso ultrapassadas essas questões, o 

redimensionamento das sanções aplicadas para efeito de afastar a suspensão de 
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direitos políticos e adequação aos limites impostos pelo artigo 12, inciso II, da LIA, 

tudo com base no principio da proporcionalidade (fl . 3.820e).

Por fi m, Alice Maria Dantas Ferreira sustenta, nas razões de seu Recurso 

Especial, a existência de ofensa aos seguintes dispositivos de lei federal:

III - Violação ao artigo 330 inciso I. e 333 inciso II, do Código de Processo Civil. 

Julgamento antecipado da lide. Ausência de intimação prévia Impedimento de 

interposição de recurso Nulidade do julgado

De outro modo, outra questão processual que se põe ao crivo desta Colenda 

Corte Superior de Justiça esta relacionada ao julgamento antecipado da lide sem o 

prévio anuncio, com sérias repercussões ao direito de defesa da Recorrente.

É que, agindo de forma contrária à razoabilidade e à própria lógica, o Magistrado 

a quo, subvertendo completamente a ordem processual, julgou antecipadamente 

a lide, o que acabou por cercear o direito de defesa da Recorrente, entendendo que 

a matéria versada é unicamente de direito, quando, em verdade, existiam inúmeras 

questões que demandavam a imprescindível instrução probatória, padecendo, 

portanto, de nulidade.

Quanto a esse particular, disse o Tribunal a quo:

(...)

Sob a perspectiva de que o magistrado singular não poderia julgar 

antecipadamente a lide, explicitam os apelantes verdadeira nulidade 

do decisório singular, ofensivo, então, aos postulados da ampla defesa e 

contraditório.

Mas uma vez, todavia, não vejo razões para acatar o pleito.

Isso porque a causa de pedir narrada na inicial, consistente em uso de 

telefones celulares pagos pela Prefeitura de Pirambu, é tema relacionado 

à prova documental já juntada (como faturas de conta e depoimentos em 

sede de Inquérito Civil Público), dispensando oitiva de testemunhas ou de 

terceiros a quem os réus impõe responsabilidades.

A questão ora trazida, portanto, pode ser solvida unicamente com olhos 

no acervo documental juntado, não havendo que se falar em ofensa à 

ampla defesa – uma vez que, constatada falta de elo entre as ligações 

telefônicas e os demandados, será caso de absolvição da acusação imposta.

(...)

Como consta no acórdão vergastado, foi dito apenas que a matéria poderia ser 

solvida através da análise da prova documental colecionada aos autos, quando a 

bem da verdade, a própria tônica dos fatos, em que se alega a utilização de telefones 

com contas quitadas pela Prefeitura Municipal de Pirambu em contraponto com 



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 223-339, outubro/dezembro 2016 283

a negativa de autoria da Recorrente, revela, por si só, a necessidade de instrução 

processual.

No caso em tela, é preciso realçar que a condenação da Recorrente teve 

fundamento apenas numa agenda encontrada em veículo automotor apreendido 

por suspeita de cometimento de crime eleitoral de captação ilícita de sufrágio nas 

eleições do ano de 2006, na posse de terceira pessoa estranha à Recorrente, o Sr. 

Sidnei Junior Pasqualino.

Tudo isso ocorreu em sede do Inquérito Policial Federal n. 225/2006 - SR/DPF/SE e 

também num processo eleitoral movido em face de André Luiz, nos quais a recorrente 

nunca fi gurou como parte nem também trata de questão vinculada ao presente feito. 

Dele não participou, nem na condição de declarante e tampouco de investigada, 

como se não bastasse isso, não ocorreu instrução processual no feito em comento, 

embora expressamente requerido pela Recorrente, na contestação, a produção de 

prova testemunhal e o incidente de falsidade.

Seria necessário ouvir a pessoa com a qual fora apreendida a famigerada agenda 

de candidato constando um suposto número de telefone da Recorrente, bem como as 

outras nuances direcionadas a atestar a veracidade das declarações formuladas pelo 

Sr. Juarez Batista.

Com efeito, não restam dúvidas que a supressão de etapas deste processo 

ocasionou graves prejuízos à Recorrente, pois a versão originária declarada pelo ex-

prefeito Juarez Batista dos Santos, bem como um ofício entregue, na oportunidade, 

pelo próprio declarante, a portas fechadas, ao então secretário estadual de segurança 

pública, para o qual se alegou a realização de pretensos pagamentos de contas desta 

Recorrente, tornou-se a versão verdadeira, sem que tivesse, sequer uma vez, o direito 

de se pronunciar em audiência, seja administrativa ou judicial.

É dizer, julgou-se com base numa informação de uma “agenda”, coligida do 

Inquérito Policial n. 225/2006 (Polícia Federal), pertencente ao terceiro estranho ao 

processo Sidnei Junior Pasqualino, sem que a Recorrente tivesse a oportunidade de 

se manifestar, pois não era parte no inquérito policial mencionado, tampouco o Juízo 

de 1º grau intimou-a a se manifestar sobre essa “prova”.

(...)

A nulidade do julgamento a quo ganha ainda mais reforço quando o julgamento 

antecipado ocorreu sem a prévia intimação das partes para manifestar interesse.

Como não poderia deixar de ser, esta atitude constitui nítida violação ao direito 

de defesa da Recorrente, até porque impediu que o mesmo se insurgisse contra 

tal julgamento antecipado, interpondo o competente agravo de instrumento. Tal 

fato eivou de nulidade o julgado, como se pode verifi car da recente jurisprudência 

do STJ, verbis:

(...)
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E mais, a cautela na hipótese dos autos deve ser ainda mais rigorosa por se 

tratar de interesses indisponíveis, como bem dito pela, à época, Desembargadora 

Federal Assusete Magalhães “a despeito de serem de natureza cível, têm 

interfaces com o direito penal. A própria Lei n. 8.429/1992, no § 1º de seu art. 

17, ao vedar a transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade, já 

revela a indisponibilidade dos direitos e interesses que visa tutelar” (Agravo 

de Instrumento 2008.01.00.008950-4/BA, Desembargadora Federal Assusete 

Magalhães).

Assim, pelas razões acima expostas, resta demonstrada a nítida afronta aos 

artigos 330, inciso I, e 333, II do CPC, cabendo assim o reconhecimento de nulidade 

do feito por razões de cerceamento do direito de defesa, com à respectiva remessa 

à origem para regular instrução processual com a oitiva das testemunhas a serem 

oportunamente arroladas.

IV - Violação ao artigo 535. Inciso II, do Código de Processo Civil.

No que se refere a esse tópico, importante frisar que o acórdão vergastado se 

limitou apenas a dizer de forma bastante genérica que a sentença judicial de piso 

estaria correta, sem exercer, todavia, a análise dos fatos devolvidos à apreciação.

O caso em debate versa sobre a apuração do cometimento de ato de improbidade 

administrativa pela Recorrente por ocasião da utilização do telefone (79) 9971-6308, 

com contas pagas pela Prefeitura Municipal de Pirambu, sem que tivesse qualquer 

vinculo com o ente público.

Em sede de recurso apelatório, a Recorrente destacou vários trechos da sentença 

judicial de piso que, a despeito de terem sido objeto expresso de ataque, não foram 

alvos de debates pela Corte a quo, os quais eram fundamentais ao provimento do 

recurso intentado, relacionados, principalmente, à ausência de provas e inexistência 

de instrução do processo.

Tudo isso, diante da defi ciência de instrução probatória decorrente do repentino 

e inesperado julgamento antecipado da lide, e principalmente das parcas provas 

existentes nos autos direcionadas a comprovar a tese autoral de utilização da linha 

telefônica pela Recorrente, demandava resposta a várias questões controversas pela 

Corte a quo.

Basta dizer que, de todo o acórdão vergastado, consta apenas um parágrafo de 

fundamentação da condenação da Recorrente, a saber:

[...]

Pertinente à demandada Alice Maria Dantas Ferreira, idem forma, o gozo 

do número 9971-6308 é insofismável, em especial pela identificação do 

referido aparelho na agenda profi ssional do co-réu André Moura na época 

da campanha do mesmo ao cargo de Deputado Estadual. Ademais, o próprio 

ex-prefeito de Pirambu e ora demandado Juarez Batista dos Santos afi rmou 

categoricamente em sede de Inquérito Civil Público que forneceu a mencionada 

linha telefônica à recorrente.
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[...]

Nenhum dos argumentos lançados no bojo do recurso apelatório foi apreciado e o 

Tribunal a quo, nitidamente, resolveu manter a sentença judicial de piso sem qualquer 

lastro probatório concreto, dando ensejo ao manejo de embargos declaratórios.

Nos aclaratórios, a Recorrente trouxe várias questões que demandavam exame da 

Corte de origem para fi ns de elucidação do caso, tais como:

1) O fato de a petição inicial do MP não mencionar nada sobre essa agenda;

2) A ausência, durante o processo, de intimação judicial para se manifestar sobre 

essa agenda;

3) O fato de ter sido obtida em Inquérito Policial (IPL n. 225/2006) sem a 

participação da Recorrente, no qual nunca foi intimada, seja como declarante, 

testemunha ou indiciada;

4) A agenda não pertencia à Recorrente, mas um terceiro estranho ao processo 

denominado de Sidnei Junior Pasqualino, o qual jamais foi ouvido no feito em 

comento;

5) A ausência de escutas telefônicas da Recorrente;

6) O fato de a Recorrente nunca ter se manifestado no Inquérito Civil n. 001/2007, 

nem fora intimada a prestar esclarecimentos ao MP;

Não obstante isso, o Tribunal a quo negou provimento aos embargos declaratórios 

sob a justifi cativa de que toda a matéria já havia sido sufi cientemente decidida.

(...)

V - Violação ao artigo 12, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992. Gravidade das 

sanções aplicadas. Redimensionamento.

(...)

O Tribunal de origem manteve na íntegra a condenação dada pelo Juízo de piso, 

deixando de lado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, havendo 

excesso que merece ser equacionado por esta Excelsa Corte Superior de Justiça 

através de um redimensionamento das penas aplicadas.

(...)

Partindo desse pressuposto, é de se destacar que os fatos considerados pelo 

MM. Julgador de piso e Tribunal de origem para condenar a Recorrente às sanções 

acima delineadas não representam gravidade tão grande a ponto de sacrificar 

direitos políticos, reputado fundamental, pelo prazo de 8 (oito) anos.

Merece modifi cação o acórdão de origem a fi m de que seja eliminada a sanção 

de suspensão de direitos políticos, por ser excessiva e despropositada para o caso (fl s. 

3.831/3.836e).
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Ao fi nal, requer:

...i) o conhecimento das presentes razões, por preencher os requisitos legais e 

ser tempestivo, e o seu provimento, para, ii) reconhecer a violação ao artigos 330, 

inciso I, e 333, II do CPC, por cerceamento do direito de defesa, determinando-se, 

ato contínuo, o retorno dos autos para fi ns de produção de provas; iii) reconhecer 

a violação ao artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar 

o retorno dos autos ao Tribunal de origem visando o julgamento das questões 

objetos de omissão; iv) ou ainda, caso ultrapassados, o redimensionamento das 

sanções aplicadas para efeito de afastar a suspensão de direitos políticos (fl. 

3.838e).

O Ministério Público do Estado de Sergipe apresentou contrarrazões aos três 

Recursos Especiais, sustentando que:

Esmiuçados os pontos de inconformismo arguidos no périplo recursal, vê-

se que as matérias individualizadas nos tópicos ‘a’ e ‘b’, supra mencionados 

reverberam as alegações produzidas pela Defesa igualmente no recurso de 

apelação, tendo sido deslindadas por esta 14ª Procuradoria de Justiça em Parecer 

da lavra do ilustre Promotor de Justiça Dr. Fábio Viegas Mendonça de Araújo, 

encartado em fl s. 3.161/3.171.

(...)

Esta Corte - em sintonia com o entendimento do Ministério Público, enfrentou 

os temas propostos, individualizadamente, registrando, inclusive, em Acórdão, 

especificamente, no Voto-Vista de fls. 3.199/3.202, fundamentos por demais 

contundentes à guiza de demonstração da aplicação da lei de improbidade aos 

agentes políticos.

Portanto, corroborando o que já havia sido explicitado em peça de Opinamento 

especifi cada, esta 14ª Procuradoria de Justiça remete-se à fundamentação especial 

do Acórdão, constante do voto-vista, da lavra do eminente Desembargador José 

dos Anjos, para, aderindo ao quanto ali constante, aliado aos demais argumentos 

já formulados (quedando-se, entretanto, de reproduzi-los aqui, por razões de 

economicidade e celeridade processuais), pugnar pela rejeição das questões 

prévias aludidas pela Defesa do Sentenciado/Recorrente.

(...)

Quanto ao mérito, divisa-se, à primeira vista, que a Defesa busca tangenciar 

o obstáculo consistente da Súmula 7, do STJ, ao argumento de que estaria em 

busca, apenas, de uma compreensão justa dos fatos, sem reanálise de prova.

Sucede, porém, que não é o que se evidencia na peroração recursal. Com 

efeito, a matéria arguida é inacessível ao STJ. Não pode ser conhecida, porque 

demanda claramente reexame de prova, o que encontra impedimento no 

mencionado édito sumular.
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Ainda que assim não fosse, ad argumentandum tantum, deixa de se vislumbrar 

pertinência na sublevação recursal.

Com efeito, a Corte Estadual, ao julgar as apelações interpostas não só pelo ora 

Recorrente Juarez Batista, como também, paralelamente, pelos demais artífi ces 

da múltipla improbidade, embasou-se em vasta e robusta prova documental 

e testemunhal, que, ao fim e ao cabo do processo de origem, à míngua de 

verossimilhante tergiversação, autorizou a emissão do Decreto civil condenatório.

(...)

Note-se que, para se abstrair, analisar e valorar a conduta atribuída e 

comprovadamente desempenhada pelo corréu Juarez, ora Recorrente, não se 

pode preterir a anotação das condutas desempenhadas pelos demais Increpados, 

eis que se afi guram ações intricadas, dependentes umas das outras, pois que, pelo 

que se apurou (aliás, a partir de denúncia formulada pelo próprio Juarez Batista) 

é que este, na qualidade de Prefeito, assentiu, facilitou, autorizou, alimentou 

e concordou com a utilização de serviços de telefonia celular, sem o devido 

respaldo legal e à custa do erário (dano, prejuízo), por aqueles que não detinham 

qualquer vínculo com a administração municipal.

E assim o fi zeram em perfeita sintonia de vontades, agindo com consciência 

inequívoca da ilegalidade e dolo manifesto, não a simples culpa, ou a leve culpa, 

conforme aduz o Recorrente.

Logo, inquestionável a procedência da imputação dirigida ao mencionado 

Réu, ora Insurgente, não vicejando qualquer motivo para se impor reparo à 

Decisão plural objurgada, até porque - adite-se fi nalmente - nenhum argumento 

novo fora trazido à tona de molde a justifi car o pronunciamento das Instâncias 

estaduais (fl s. 3.869/3.884e - contrarrazões ao Recurso Especial de Juarez Batista 

dos Santos).

Quanto à alegação de suposta ofensa ao art. 535, II, do CPC (tema do item V 

acima discriminado), é irregularidade que não se evidencia. Como já acentuado, 

a fundamentação do Acórdão é sucinta, necessária e sufi ciente, tendo esgotado 

toda a matéria objeto de controvérsia, sendo despiciendo que calasse fundo cada 

uma das linhas traçadas pela Defesa do Réu, bastando, como se fez, exprimir as 

razões pelas quais a Sentença do Juízo a quo merecia, como merece, confi rmação 

da Corte Sergipana.

(...)

De mais a mais, sendo o objetivo da alegação produzida sob tal prisma diz 

respeito à prova efetiva da utilização de ramais telefônicos celulares pelos Réus, 

notadamente, pelo aqui Recorrente, deve-se frisar que as controvérsias quanto à 

realidade do fato sob foco encontram-se, há muito, pacifi cadas, tendo sido objeto 

de explícita manifestação do Pariato local:

(...)
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Posto isso, não tendo sido produzido qualquer argumento novo capaz de 

autorizar a revisão do Decisum a quo, nos pontos suscitados, e não se vislumbrando 

qualquer incompatibilidade entre Sentença e Acórdão com a legislação federal de 

regência (desautorizada, portanto, a hipótese de cabimento de recurso especial 

capitulada no art. 105, III, a, da CF/1988) conclui-se que desmerece acolhimento o 

Remédio processual manejado.

Quanto ao mais, a irresignação de mérito propriamente dita, subssume-se 

em questionamento acerca da suposta exasperação da pena de suspensão de 

direitos políticos aplicada ao Sentenciado/Recorrente.

Não há, entretanto, qualquer desproporção ou irrazoabilidade na sanção 

imposta. Com efeito, ao determiná-la, o Tribunal a quo foi receptivo aos 

fundamentos do Juízo de planície, acentuando a gravidade do ilícito e às suas 

conseqüências econômicas para o Erário.

Não se pode olvidar - acrescenta-se - a intensidade do dolo, o lapso 

temporal transcorrido de uso indevido de terminal telefônico às expensas do 

Erário municipal, e, sobretudo, a natureza deletéria que tal ato assume para as 

fi nanças públicas, em detrimento de toda uma coletividade (fl s. 3.891/3.893e - 

contrarrazões ao Recurso Especial de Alice Maria Dantas Ferreira).

De mais a mais, sendo o objetivo da alegação produzida sob tal prisma diz 

respeito à prova efetiva da utilização de ramais telefônicos celulares pelos Réus, 

notadamente, pelo aqui Recorrente, deve-se frisar que as controvérsias quanto à 

realidade do fato sob foco encontram-se, há muito, pacifi cadas, tendo sido objeto 

de explícita manifestação do Pariato local:

(...)

Posto isso, não tendo sido produzido qualquer argumento novo capaz de 

autorizar a revisão do Decisum a quo, nos pontos suscitados, e não se vislumbrando 

qualquer incompatibilidade entre Sentença e Acórdão com a legislação federal de 

regência (desautorizada, portanto, a hipótese de cabimento de recurso especial 

capitulada no art. 105, III, a, da CF/1988) conclui-se que desmerece acolhimento o 

Remédio processual manejado.

Quanto ao mais, a irresignação de mérito propriamente dita, subssume-se 

em questionamento acerca da suposta exasperação da pena de suspensão de 

direitos políticos aplicada ao Sentenciado/Recorrente.

Não há, entretanto, qualquer desproporção ou irrazoabilidade na sanção 

imposta. Com efeito, ao determiná-la, o Tribunal a quo foi receptivo aos 

fundamentos do Juízo de planície, acentuando a gravidade do ilícito e às suas 

conseqüências econômicas para o Erário.

Não se pode olvidar - acrescenta-se - a intensidade do dolo, o lapso 

temporal transcorrido de uso indevido de terminal telefônico às expensas do 

Erário municipal, e, sobretudo, a natureza deletéria que tal ato assume para as 
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fi nanças públicas, em detrimento de toda uma coletividade (fl s. 3.907/3.908e - 

contrarrazões ao Recurso Especial de André Luiz Dantas Ferreira).

Antes de realizado o juízo de admissibilidade, pelo Tribunal de origem, o 

recorrente André Luiz Dantas Ferreira ajuizou, perante este Superior Tribunal 

de Justiça, a MC 23.511/SE, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ao 

presente Recurso Especial. Em julgamento realizado em 4.12.2014, a Segunda 

Turma do STJ concedeu a liminar pleiteada, tendo o acórdão, de minha relatoria, 

recebido a seguinte ementa:

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental na medida cautelar. 

Pretensão de conferir efeito suspensivo a recurso especial ainda não submetido 

ao crivo do juízo de admissibilidade, pelo Tribunal a quo. Súmulas 634 e 635/

STF. Circunstância excepcional. Mitigação da regra. Plausibilidade das alegações. 

Perigo de dano de difícil reparação. Ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa. Uso indevido de telefones celulares. Plausibilidade de ofensa 

ao art. 535, II, do CPC. Omissões aparentemente não sanadas, pelo Tribunal de 

origem. Agravo regimental provido. Liminar concedida.

I. Medida Cautelar ajuizada com o objetivo de atribuir efeito suspensivo 

a Recurso Especial que ainda não foi submetido ao juízo de admissibilidade, 

pelo Tribunal a quo. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de 

origem negou provimento à Apelação, interposta de sentença que, julgando 

antecipadamente a lide, condenou o agravante, ex-Prefeito, pela prática de ato de 

improbidade administrativa, consistente no uso, após o término do seu mandato, 

de telefones celulares pagos pela Prefeitura Municipal.

II. Em regra, enquanto não realizado o primeiro juízo de admissibilidade, 

compete ao Tribunal a quo apreciar o pedido de Medida Cautelar, visando a 

atribuição de efeito suspensivo a Recurso Especial, nos termos das Súmulas 634/

STF e 635/STF.

III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “nas hipóteses 

em que comprovado o risco de dano iminente gerado pela não suspensão da 

decisão recorrida e demonstrada a possibilidade de êxito do recurso interposto, 

aferível de plano, é possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas 

634 e 635 do STF, para o fi m de atribuir efeito suspensivo a recurso especial 

pendente de juízo de admissibilidade no Tribunal de origem” (STJ, AgRg na MC 

19.186/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 21.5.2012). Em igual 

sentido: STJ, AgRg na MC 18.492/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe de 24.2.2012; STJ, MC 17.110/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 

Primeira Turma, DJe de 20.9.2010.

IV. No caso, o periculum in mora foi devidamente demonstrado, pois o 

acórdão impugnado embasa o indeferimento, pela Justiça Eleitoral, do registro 
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da candidatura do ora agravante ao cargo de Deputado Federal, nas eleições 

de 2014, pleito no qual obteve votação necessária à sua reeleição. Ademais, 

os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão do Tribunal Superior 

Eleitoral que negou provimento ao Recurso Ordinário, manifestado da decisão 

que indeferira o registro de sua candidatura, foi incluído na pauta de julgamento 

do dia 9.12.2014.

V. Quanto ao fumus boni iuris, há, em princípio, em sede de cognição sumária 

– o que deverá ser confi rmado, em sendo o caso, no julgamento do Recurso 

Especial –, plausibilidade jurídica na alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC, 

pois, tudo indica, não teriam sido sanadas omissões apontadas nos Embargos de 

Declaração, notadamente quanto à manutenção da condenação do agravante 

pelo uso de telefone celular que, segundo a inicial, teria sido irregularmente 

usado por sua irmã, contra quem a ação fora julgada improcedente.

VI. Agravo Regimental provido. Liminar concedida (DJe de 3.2.2015).

Posteriormente, o Recurso Especial foi admitido, pelo Tribunal de origem 

(fl s. 3.926/3.931e).

O Ministério Público Federal, pelo Subprocurador-Geral da República 

Moacir Guimarães Filho, opina “pelo não conhecimento e improvimento do 

recurso especial” (fl . 3.949e).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): De início, verifi co que o 

recorrente Juarez Batista dos Santos, nas razões de seu Recurso Especial, aduz 

a incompetência do Juízo de 1º Grau para processar e julgar o feito, por terem 

sido praticados os atos tidos por ímprobos quando se encontrava no exercício do 

cargo de Prefeito Municipal, não estando sujeito às sanções previstas na Lei n. 

8.429/1992.

Já o recorrente André Luiz Dantas Ferreira alega que, por atualmente ocupar 

o cargo de Deputado Federal, a competência para o processo e o julgamento do 

presente feito seria do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que, no que se refere à sujeição dos agentes políticos às disposições 

da Lei n. 8.429/1992, é fi rme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que, “excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados 

pelo Presidente da República (art. 85, V), cujo julgamento se dá em regime 
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especial pelo Senado Federal (art. 86), não há norma constitucional alguma que 

imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer 

das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4º. Seria incompatível 

com a Constituição eventual preceito normativo infraconstitucional que 

impusesse imunidade dessa natureza” (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori 

Albino Zavascki, Corte Especial, DJe de 28.9.2011). Nesse sentido:

Processo Civil e Administrativo. Prescrição. Reeleição. Prefeito municipal. 

Interregno entre mandatos. Eleição anulada. Posse do Presidente da Câmara por 

determinação da Justiça Eleitoral. Novo pleito. Posse com conclusão do mandato 

na reeleição. Mandatos consecutivos. Termo inicial da prescrição. Término do 

segundo mandato. Inexistência de prescrição. Precedentes. Aplicação da Lei 

de Improbidade Administrativa aos agentes políticos. Possibilidade. Precedentes. 

Elemento subjetivo. Dolo caracterizado. Contrato sem licitação de pessoa vedado 

pela Lei Orgânica. Violação dos princípios da impessoalidade, moralidade e 

legalidade. Precedentes. Revisão da dosimetria das penas. Impossibilidade 

reexame de matéria fático-probatória. Súmula 7/STJ.

1. Cinge-se a controvérsia dos autos, a saber se ocorreu ou não a prescrição 

da ação civil pública, por improbidade administrativa, uma vez que houve um 

lapso temporal entre o primeiro mandato de prefeito municipal, cumprido 

integralmente, e o segundo, após anulação do pleito eleitoral, com posse 

provisória do Presidente da Câmara, por determinação da Justiça Eleitoral.

2. Reeleição pressupõe mandatos consecutivos. A legislatura corresponde 

a um período, atualmente, em caso de prefeitos, de quatro anos. O fato de 

o Presidente da Câmara Municipal ter assumido provisoriamente, conforme 

determinação da Justiça Eleitoral, até que fosse providenciada nova eleição, não 

descaracterizou a legislatura, esta correspondente ao período de 1º de janeiro de 

2005 a 31 dezembro de 2008.

3. Não ocorrendo a prescrição, prevalece o entendimento jurisprudencial 

pacífi co desta Corte, no sentido de que, no caso de agente político detentor de 

mandato eletivo ou de ocupantes de cargos de comissão e de confi ança inseridos 

no polo passivo da ação, inicia-se a contagem do prazo com o fi m do mandato. 

Exegese do art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992. Precedentes.

4. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a Lei n. 

8.429/1992 se aplica aos agentes políticos. Precedentes.

5. No caso dos autos, fi cou comprovada a utilização de recursos públicos na 

contratação de transporte escolar, sem licitação, sendo o contratado pai de um 

vereador, conduta vedada pela Lei Orgânica Municipal. Caso em que a conduta 

do agente se amolda ao disposto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, pois atenta 

contra os princípios da administração pública, em especial a impessoalidade, a 

moralidade e a legalidade. Precedentes.
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6. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a revisão da 

dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa 

implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na 

Súmula 7/STJ, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais, da leitura do acórdão 

recorrido, exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções 

aplicadas, o que não é o caso vertente.

Recurso especial improvido (STJ, REsp 1.414.757/RN, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe de 16.10.2015).

Processual Civil. Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. 

Improbidade administrativa. Contrariedade a dispositivo constitucional. 

Competência do STF. Ausência de prequestionamento. Súmula 211/STJ. Agente 

político. Prefeito. Submissão às normas da Lei n. 8.429/1992. Precedentes do STJ. 

Art. 10 da Lei n. 8.429/1992. Elemento subjetivo. Confi guração de culpa. Lesão 

ao erário. Circunstância expressamente reconhecida pelo Tribunal de origem. 

Revisão das sanções impostas. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

Reexame de matéria fático probatória. Impossibilidade. Súmula 7/STJ. Dissídio 

jurisprudencial não demonstrado.

1. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para analisar, em sede de 

recurso especial, eventual violação de dispositivos constitucionais, sob pena de 

usurpar-se da competência do Supremo Tribunal Federal.

2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos 

infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no 

aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, 

sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, 

indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 211/STJ.

3. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido da aplicabilidade das 

normas da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos, haja vista que 

ela não se mostra incompatível com o Decreto-Lei n. 201/1967.

4. A revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido de que houve 

malversação dos recursos públicos, caracterizando a lesão ao Erário, demanda o 

reexame de matéria de fato, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo 

em vista o disposto na Súmula 7/STJ.

5. A análise da pretensão recursal no sentido de que sanções aplicadas 

não observaram os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a 

consequente reversão do entendimento manifestado pelo Tribunal de origem, 

exige o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado em sede 

de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

6. Os recorrentes não cumpriram os requisitos recursais que comprovassem 

o dissídio jurisprudencial nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do 

art. 255 e parágrafos, do RISTJ, pois há a necessidade do cotejo analítico entre os 
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acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, sendo imprescindível 

a exposição das similitudes fáticas entre os julgados.

7. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no REsp 1.513.451/CE, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26.6.2015).

Administrativo. Agravo regimental no agravo em recurso especial Improbidade 

administrativa. Lei de Improbidade Administrativa. Aplicação aos agentes políticos 

municipais. Possibilidade. Agravo regimental não provido.

1. Conforme decidido pela Corte Especial, no julgamento da Rcl 2.790/SC, Rel. 

Min. Teori Albino Zavascki, DJe 4.3.2010, a Lei n. 8.429/1992 é aplicável aos agentes 

políticos municipais, tais como prefeitos, ex-prefeitos e vereadores.

2. Agravo não provido (STJ, AgRg no AREsp 116.979/SP, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 19.4.2013).

Também é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que “não existe foro privilegiado por prerrogativa de função 

para o processamento e julgamento da ação civil pública de improbidade 

administrativa” (STJ, AgRg na AIA 32/AM, Rel. Ministro João Otávio de 

Noronha, Corte Especial, DJe de 13.5.2016). Nesse sentido:

Improbidade administrativa. Possibilidade de o Ministério Público Estadual 

atuar diretamente nos Tribunais Superiores. Precedentes (RE 593.727; EREsp 

1.327.573). Foro por prerrogativa de função. Conselheiro de Tribunal de Contas 

de Estado ou do Distrito Federal. Inexistência. Restrito às ações penais. Fatos 

mais graves. Independência das instâncias. Perda do cargo. Sanção político-

administrativa. Inexistência de competência originária implícita (ADi 2.797; Pet 

3.067; RE 377.114 AgR). Recurso não provido.

1. Tanto a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal quanto a 

desta Corte Especial já estão fi rmes no sentido da possibilidade de os ministérios 

públicos estaduais atuarem nos tribunais superiores.

2. As regras constitucionais de competência dos tribunais superiores têm natureza 

excepcional. Portanto, a interpretação deve ser restritiva. O foro por prerrogativa 

de função se limita às ações penais. Não há previsão de foro por prerrogativa de 

função para as ações de improbidade administrativa. Pelo contrário, extrai-se do art. 

37, § 4º, da Constituição Federal que a perda da função pública é sanção político-

administrativa, que independe de ação penal. Se é verdade que existe um voto em 

sentido contrário do Min. Teori Zavascki na Pet. n. 3.240 - com pedido de vista do 

Min. Roberto Barroso (Informativo n. 768/STF) -, não é menos exato afi rmar que a 

jurisprudência do guardião da Constituição já está consolidada (ADI 2.797; Pet 3.067; 

RE 377.114 AgR).
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3. Como é sabido, uma das características do direito penal é a fragmentariedade, 

que decorre do princípio da subsidiariedade que o informa. Como é cediço, pois, 

as instâncias são relativamente independentes entre si. “Não obstante a sentença 

absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver 

sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato” (art. 66 Código 

de Processo Penal); também nos casos previstos no artigo 67 do CPP, a ação 

civil poderá ser proposta. Dessas normas decorre a interpretação sistemática 

no sentido de que a Constituição Federal somente conferiu competência por 

prerrogativa de foro nos casos considerados mais graves, ou seja, nos casos 

tipificados como crimes. Tal interpretação sistemática corrobora a literal dos 

artigos 105, I, “a” e 37, § 4º, da Carta Magna, que impõem o julgamento dos crimes, 

originariamente, por esta Corte, quando cometidos por membros dos tribunais 

de contas dos estados, bem como a possibilidade de perda da função pública, 

sem prejuízo da ação penal cabível.

4. A ação de improbidade administrativa tem natureza cível-administrativa, 

a possibilidade da perda do cargo não a transforma em ação penal. Então, não 

está abrangida pela norma do art. 105, I, “a” da Constituição Federal. O Supremo 

Tribunal Federal, ao analisar a ADI 2.797, enfrentou questão parecida com o 

precedente do direito americano sobre controle da constitucionalidade - Marbury 

v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803) -, que envolve a possibilidade de uma 

lei ampliar a competência originária da Suprema Corte. A Lei n. 10.628/2002 

criou hipótese de competência originária não prevista expressamente na 

CF/1988 justamente na questão da improbidade administrativa. A referida lei 

foi considerada inconstitucional por criar hipótese de competência originária 

diferente das expressamente indicadas pelo constituinte. Afinal, se estivesse 

apenas declarando uma norma constitucional implícita, não seria caso de 

procedência da ADI 2.797.

5. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg na Rcl 10.037/MT, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 25.11.2015).

Agravo regimental na medida cautelar preparatória de ação civil pública. 

Improbidade. Prerrogativa de foro. Inexistência. Incompetência desta Corte. 

Remessa do feito ao juízo de origem. Recurso prejudicado.

1. Tendo em vista que esta Corte pacifi cou entendimento no sentido de que não 

existe prerrogativa de foro no âmbito das ações de improbidade administrativa, 

impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta deste Superior Tribunal de 

Justiça para apreciar a presente medida cautelar.

2. Destarte, anula-se, de ofício, o decisum anteriormente proferido, às fls. 

121/126, com remessa do feito à origem. Prejudicado o agravo interno (STJ, AgRg 

na MC 20.742/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 

de 27.5.2015).
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Ante o exposto, rejeito tais preliminares.

Os três recorrentes alegam, nas razões de seus Recursos Especiais, ofensa 

aos arts. 330, I, e 333, II, do CPC/1973, por entenderem que o julgamento 

antecipado do feito teria cerceado o seu direito de defesa, implicando na 

nulidade do julgamento, por não produzida, em Juízo, a prova, inclusive 

testemunhal, requerida nas contestações, lastreando-se a condenação em prova 

colhida em sede de Inquérito Civil Público, sem contraditório.

Sobre o tema, não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça no sentido de que, em regra, “não ocorre cerceamento de defesa por 

julgamento antecipado da lide quando as instâncias ordinárias consideram 

sufi ciente a instrução do processo. Demais disso, é insuscetível de revisão, 

nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de origem, que, com base nos 

elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorreu cerceamento de 

defesa com o julgamento antecipado da lide e concluiu como sufi cientes as 

provas contidas nos autos” (STJ, REsp 1.504.059/RN, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe de 2.2.2016). Nesse mesmo sentido:

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental. Agravo em recurso 

especial. Deficiência na fundamentação recursal. Aplicação da Súmula 284 

do STF. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Reexame do conjunto fático-

probatório. Inviabilidade. Súmula 7 do STJ. Acórdão recorrido em harmonia com a 

jurisprudência deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. Agravo não provido.

1. As razões recursais devem fazer a demonstração explicativa dos pontos 

nos quais os fundamentos do julgado (supostamente) atentam contra a norma 

positiva, sob pena de não conhecimento do recurso, com base na Súmula 284 

do STF, aplicada por analogia: (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando 

a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da 

controvérsia”).

2. Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua 

convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento 

antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa.

3. Se o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade de realização de outras 

provas e pela ausência de cerceamento de defesa, a (eventual) reforma do julgado 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra 

inviável no âmbito do recurso especial (STJ, Súmula 7/STJ).

4. O tribunal de origem decidiu em harmonia com a orientação predominante 

desta Corte, incidindo ao caso a Súmula n. 83 do STJ (“Não se conhece do recurso 

especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se fi rmou se fi rmou no 

mesmo sentido da decisão recorrida”).
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5. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no AREsp 477.747/SP, Rel. Ministro 

Olindo Menezes (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), Primeira 

Turma, DJe de 4.2.2016).

Processo Civil. Administrativo. Ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Revisão. 

Súmula n. 7/STJ. Falta de interesse processual por inviabilidade da via escolhida e 

ilegitimidade do Ministério Público. Inexistência.

1. Recurso especial proveniente de ação civil pública proposta pelo Ministério 

Público do Estado do Paraná contra os ora recorrentes, na qual lhes imputa a 

prática de atos de improbidade.

2. O Tribunal a quo, ao dirimir a controvérsia, concluiu pela inexistência de afronta 

aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, “pois 

as provas acostadas aos autos já eram sufi cientes para a formação da convicção 

do julgador, sendo totalmente desnecessária a prova pericial pretendida.” Assim, 

não cabe a esta Corte aferir a necessidade de perícia técnica, porquanto demanda o 

reexame do conjunto fático dos autos, o que atrai a incidência da Súmula Súmula 7/

STJ.

3. A jurisprudência é fi rme no sentido de reconhecer legitimidade ativa do 

Ministério Público para ajuizar ação por ato de improbidade administrativa, 

consoante previsão contida da Lei n. 8.429/1992. (REsp 1.153.738/SP, Rel. Ministro 

Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26.8.2014, DJe 5.9.2014.)

Recurso especial conhecido em parte e improvido (STJ, REsp 1.435.550/PR, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 11.11.2014).

Processual Civil. Administrativo. Intimação do advogado. Cerceamento de 

defesa. Súmula 7/STJ. Não confi guração de nulidade. Julgamento antecipado 

da lide. Possibilidade. Relevância da prova requisitada. Inviabilidade de análise. 

Improbidade administrativa. Ação civil pública. Utilização da máquina pública 

para promoção pessoal. Propaganda eleitoral. Dano ao erário. Súmula 7/STJ.

1. O tribunal rechaçou a alegação de cerceamento de defesa com base na 

análise das questões fáticas ocorridas no iter processual, o que torna a via do 

recurso especial inadequada a modifi cação do julgado, a teor do disposto na 

Súmula 7/STJ.

2. Não confi gura cerceamento de defesa o indeferimento de vista fora do 

cartório se assegurado ao interessado que proceda a vista na serventia. 

Precedentes.

3. Consoante jurisprudência desta Corte, não há cerceamento do direito de defesa 

quando o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando 

a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo 

documental é sufi ciente para nortear e instruir seu entendimento.
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4. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do tribunal de origem 

que, com base nos elementos de convicção do autos, entendeu que não ocorrera 

cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, pois isso demanda a 

reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

5. O tribunal de origem, corroborando o entendimento sentencial, 

reconheceu que os recorrentes, utilizando-se de verba pública, promoveram 

ações para impulsionar campanha eleitoral de candidato apoiado pelo então 

prefeito, descrevendo detalhadamente as posturas ímprobas dos recorrentes, 

individualizando, inclusive, a atuação de cada recorrente para a efetivação do 

dano ao erário.

6. A tipifi cação da conduta do réu nas hipóteses do art. 10 da LIA requer, 

quanto ao critério subjetivo, tão somente a culpa. Precedentes.

7. Com base nas premissas fáticas delineadas pelo tribunal de origem, observa-

se a constatação da atuação dolosa por parte de ambos os recorrentes, visando o 

então prefeito promover a eleição de seu sucessor. Neste diapasão, a reversão do 

julgado quanto à confi guração da prática de ato de improbidade e o consequente 

dever de ressarcir os cofres públicos, como estabelecido no acórdão a quo, 

demandaria incursão na seara fática dos autos, inviável em sede de recurso 

especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

Recursos especiais improvidos (STJ, REsp 1.435.628/RJ, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe de 15.8.2014).

No entanto, diante das peculiaridades do presente caso, entendo que, na 

hipótese, não se aplica tal óbice, para o fi m de reconhecer que o julgamento 

antecipado do feito implicou no cerceamento do direito de defesa dos recorrentes, 

que desde a contestação, requereram a produção de prova testemunhal, cujo 

rol seria apresentado no prazo do art. 407 do CPC/1973, além de “produção 

de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, a ouvida do 

depoimento pessoal, de testemunhas, juntada de documentos, e outros que se 

fi zerem necessários à demonstração da verdade dos fatos” (fl s. 3.326e e 3.356e).

Sem passar à instrução do feito, o Juízo de 1º Grau proferiu sentença, 

desde logo, julgando antecipadamente a lide, com fundamento nas faturas 

e testemunhos, colhidos no Inquérito Civil Público, sem contraditório, 

condenando os ora recorrentes pelo ato ímprobo e julgando improcedente a 

ação, quanto à corré Cláudia Patrícia Dantas Ferreira, quanto ao uso do aparelho 

celular (79) 9977-1409.

Com efeito, conforme relatado, o Tribunal de origem, no acórdão objeto 

dos Recursos Especiais, deu parcial provimento à Apelação, interposta pelo 

primeiro recorrente – Juarez Batista dos Santos, Prefeito de Pirambu/SE, a partir 
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de 1º.1.2005, para excluir sua condenação ao ressarcimento quanto ao aparelho 

celular (79) 9977-1409, cujo uso a inicial imputava à corré Cláudia Patrícia 

Dantas Ferreira, em relação à qual a ação foi julgada improcedente –, e negou 

provimento às Apelações interpostas pelos dois outros réus: André Luiz Dantas 

Ferreira, Prefeito de Pirambu/SE, de 1997/2004, e Alice Maria Dantas Ferreira, 

mãe do réu André.

As Apelações foram interpostas contra sentença que, por sua vez, julgara 

procedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público 

do Estado de Sergipe, na qual postulou a condenação dos réus pela prática 

de ato de improbidade administrativa, consubstanciado no uso indevido de 

aparelhos celulares pelos réus, às custas do Município de Pirambu/SE.

Nos termos da inicial, o recorrente Juarez Batista dos Santos denunciou 

ao Ministério Público Estadual que, ao iniciar seu mandato de Prefeito do 

Município de Pirambu/SE, em 1º.1.2005, teria permitido que seu antecessor, o 

recorrente André Luiz Dantas Ferreira, continuasse a exercer, de fato, o comando 

da Administração Municipal.

Para tanto, no que importa à presente demanda, teriam sido cedidos, ao 

recorrente André Luiz Dantas Ferreira, à sua mãe (a recorrente Alice Maria 

Dantas Ferreira) e à sua irmã (Cláudia Patrícia Dantas Ferreira), telefones 

celulares, com despesas pagas pelo Município, no período de 1º.1.2005 a 

31.7.2007, sem que eles tivessem qualquer vínculo com a Administração 

Municipal.

A petição inicial, instruída com Inquérito Civil, indica que teriam sido 

cedidos, ao recorrente André, os telefones n. (79) 9982-2502, (79) 9977-2002 

e (79) 9982-2500, para a recorrente Alice, o telefone n. (79) 9971-6308, e para 

Cláudia Patrícia, o telefone n. (79) 9977-1409, cujas despesas, arcadas pelo 

Município, seriam de R$ 8.440,58, R$ 7.822,05, R$ 5.455,54, R$ 16.685,53 e 

R$ 2.433,95, respectivamente, totalizando dano ao Erário no montante de R$ 

40.837,65.

Após recebida a inicial, o recorrente Juarez deixou de apresentar 

contestação. Os demais recorrentes contestaram o feito.

No que pertine ao uso dos telefones celulares, o recorrente ANDRÉ 

alegou, em sua contestação, que: (a) “os telefones indicados por Juarez eram 

utilizados por Secretários e assessores da própria Prefeitura de Pirambu, tanto 

é que a Ação Civil Pública não se refere às pessoas indicadas no ofício delator” 

(fl . 3.313e); (b) “o telefone 9982-2502 havia sido cancelado pela Prefeitura 
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Municipal de Pirambu desde março de 2007, sendo o mencionado número 

passado a responsabilidade da Assembléia Legislativa que pagou legitimamente 

as contas do seu Deputado ocupante da 1ª Secretaria da Mesa Diretora” (fl . 

3.314e); (c) que o Secretário de Finanças do Município, Élio Martins, “possuía 

celular posto à sua disposição pela Prefeitura, sendo ele 9972-2002; que dito 

celular era utilizado pelo declarante quando era prefeito de Pirambu, mas 

quando terminou a sua administração o mesmo foi devolvido a Juarez que 

acabou repassando para Elinho; que o mesmo aconteceu com o celular 9982-

2500, sendo repassado para Cláudio Rangel pelo Prefeito Juarez” (fl . 3.315e); e 

(d) “o controle das contas de telefones apresentadas eram manipuladas a partir 

do computador do Gabinete de Juarez que alterava os nomes dos usuários a seu 

bel prazer, logo era muito fácil retirar e acrescentar nomes” (fl . 3.315e).

Ao final, postulou (a) a “produção de prova testemunhal, de modo que 

apresentará Rol de Testemunhas no prazo do art. 407, do Código de Processo 

Civil” (fl . 3.326e); e (b) “a produção de todos os meios de prova em direito 

admitidos, em especial, a ouvida do depoimento pessoal, de testemunhas, 

juntadas de documentos, e outros que se fi zerem necessários à demonstração da 

verdade dos fatos” (fl . 3.326e).

A recorrente Alice Maria Dantas Ferreira, em sua contestação, reproduziu, 

em síntese, as mesmas alegações e pedidos do recorrente André, inclusive quanto 

às provas a serem produzidas (fl . 3.256e).

Após a apresentação de réplica às contestações, foi juntada aos autos 

documentação enviada pelo Superior Tribunal de Justiça, oriunda da AP 536/

BA, requisitada pelo Ministério Público Estadual, a fi m de apurar o número do 

telefone utilizado pelo recorrente André, em ligação telefônica interceptada no 

âmbito da referida Ação Penal (fl s. 3.431/3.445e).

As partes foram intimadas a se manifestarem acerca de tal documentação (fl . 

3.447e). O recorrente Juarez requereu fosse disponibilizada cópia da mídia 

anexada aos autos (fl . 3.451e). Já os recorrentes André e Alice, sob a alegação de 

que, “com este documento o Ministério Público não traz nenhum fato novo aos 

autos” (fl . 3.453e), requereram o seu desentranhamento.

No despacho de fls. 3.457/3.459e, o Juiz concedeu vista “dos DVDs 

encaminhados pelo STJ à defesa do réu Juarez Batista dos Santos, em cartório, 

vedada a reprodução de cópia”.

Na sequência, ao fundamento, constante da sentença, de que “a prova 

material e documental acostada aos autos impõe julgamento antecipado da 
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lide” (fl . 3.467e), foi ela proferida, desde logo, julgando procedente o pedido, 

em relação aos ora recorrentes. Quanto ao mérito, a sentença foi assim 

fundamentada:

Na sua peça de contestação o réu “André Moura” nega, com letras maiúsculas, 

peremptoriamente, que tenha se utilizado de telefones celulares pagos pelo Poder 

Público do Município de Pirambu, em proveito próprio ou de seus familiares e para 

tanto, diz, in verbis:

{...} Consta ainda dos autos que oitivado por um pequeno exército de 

Promotores, no dia 16 de julho de 2007, o Declarante Djalmir de Oliveira 

quando questionado a respeito do telefone utilizado por André Moura, 

informou que: “que não fala com André Moura através de telefone mas sabe 

seu o seu n. 9982-2502”. A informação foi anotada em letras garrafais: “fi ca 

consignado que o declarante consultou a sua agenda no telefone celular, 

informando o número do Sr. André Moura”. Ora, era do conhecimento do 

Ministério Público que o telefone 9982-2502 havia sido cancelado pela 

Prefeitura Municipal de Pirambu desde março de 2007, sendo o mencionado 

número passado a responsabilidade da Assembleia Legislativa que pagou 

legitimamente as contas do seu Deputado ocupante da 1ª Secretaria 

da Mesa Diretora. Vejamos o que expressa o Ofício DG n. 1.410/2007 da 

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe: “Senhora Procuradora, Conforme 

solicitação feita através do Ofício n. 205/2007, da Promotoria de Justiça 

da Comarca de Japaratuba, estamos informando a Vossa Excelência que a 

linha (79) 9982.2502 pertence a este Poder Legislativo, e está à disposição do 

Gabinete do 1º Secretário, Deputado André Moura. Segue documento em 

anexo.” (grifo nosso, fl s. 448) {...}.

Uma leitura atenta do trecho acima levaria, um juiz desatento, a proferir a uma 

absolvição sumária do requerido, se fosse verdade, mais é pura mentira e mentira 

tem “pernas curtas”, pois o que se está apurando neste processo é o fato do réu ter ou 

não se utilizado, às custas do Erário do Município de Pirambu, os aparelhos telefônicos 

a ele “disponibilizado” no período de janeiro/2005 a fevereiro/2007. Entretanto, o 

réu “André Moura” confessou implicitamente que se utilizou do telefone (79) 9982-

2502, antes de março/2007, data em que as despesas do aparelho passaram a ser 

custeadas pela Assembleia Legislativa, conforme Ofício DG n. 1.410/2007, daquela 

Casa do Povo. Leia-se a sua confi ssão, in verbis:

{...} Ora, era do conhecimento do Ministério Público que o telefone 

9982-2502 havia sido cancelado pela Prefeitura Municipal de Pirambu desde 

março de 2007, sendo o mencionado número passado a responsabilidade 

da Assembleia Legislativa que pagou legitimamente as contas do seu 

Deputado ocupante da ia Secretaria da Mesa Diretora {...}.
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Ao ser ouvido pela autoridade policial, o réu “André Moura”, agora exercendo 

o seu direito de autodefesa, sempre na presença do advogado civilista Emanuel 

Cacho, deu outra versão ao fato, senão confi ra-se:

[...] o celular n. 9982-2502 foi utilizado pelo declarante durante a sua gestão 

como prefeito, mas com o término do seu mandato foi o mesmo devolvido à 

Prefeitura; que não tem conhecimento da destinação que lhe foi dada [...].

Cancelado o telefone não foi, pois no período de janeiro/2005 a fevereiro/2007, 

as contas mensais foram pagas regularmente, conforme documentos de fl s. 535 

a 1.406, num total de R$ 7.822,05 (sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinco 

centavos), não se sabendo explicar o fato deste aparelho celular (9982-2502), 

depois de 3 (três) anos, ter pousado nas mãos do réu “Andre Moura”. Desta feita, 

tendo as despesas pagas pela Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe.

Quanto aos telefones (79) 9982-2002 e (79) 9982-2500, confi ra-se o que disse o 

réu na sua peça defensiva, in verbis:

{...} o próprio Deputado André Moura, impaciente com as acusações 

sem defesa solicitou ao Secretário de Segurança Pública a oportunidade 

de ser ouvido no Inquérito Policial (fl s. 498 a 500), (inexplicavelmente) ainda 

em andamento, sob a presidência do Delegado de Policia local, afi rmando 

peremptoriamente que: [...] - “Que conhece Élio Martins e o mesmo exercia 

o cargo de Secretário de Finanças da Prefeitura de Pirambu”; “que sabe dizer 

que Élio possuía celular posto à sua disposição pela Prefeitura, sendo ele 9972-

2002;” “Que dito celular era utilizado pelo declarante quando era prefeito de 

Pirambu, mas quando terminou a sua administração o mesmo foi devolvido 

a Juarez que acabou repassando para Elinho;” “que o mesmo aconteceu com 

celular 9982-2500, sendo repassado para Cláudio Rangel pelo Prefeito Juarez” 

{...}.

Para derrubar a tese, diga-se: mentirosa, esposada na sua defesa técnica pelo réu 

“André Moura”, poderia me socorrer da farta prova documental e indiciária para dizer 

que todas as pessoas próximas ou melhor amigas íntimas do requerido, a exemplo 

de Antônio Carlos Vieira Nunes, Mario Jorge Pereira dos Santos, conhecido 

por “Mário Brother” e José Eduardo Santos Evangelista, alcunha “Eduardo de 

Japaratuba” ou “Eduardo de São José” dentre outros, ao serem ouvidas no ano de 

2007, respectivamente, afi rmaram em bom português, que o telefone utilizado pelo 

réu “André Moura” era (79) 9982-2500. Senão, vamos conferir seus depoimentos às 

fIs. 461, 332 e 82, respectivamente, in litteris:

(...)

Conclui-se, portanto, que o telefone celular 79-9982-2500 não foi entregue ao seu 

sucessor e corréu Juarez Batista, muito menos ao seu primo Cláudio Rangel, pois as 

provas testemunhal e material são fortes, fi rmes e convergentes, no sentido oposto da 

sua confi ssão.
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E para comprovar definitivamente que o réu “André Moura” mentiu 

descaradamente, pois segundo o “adágio popular, não há crime perfeito”, ao 

despachar a petição inicial o eminente juiz Paulo Marcelo Silva Lado, deferiu 

dentre outras medidas, a seguinte, in verbis:

(...)

É de conhecimento público que a Polícia Federal defl agrou a denominada 

Operação Navalha que teve como ‘escopo elucidar suposto esquema de fraudes e 

desvio de recursos públicos em licitações e contratos administrativos envolvendo 

a Construtora Gautama, do eempresário Zuleido Veras em diversos Estados da 

Federação, inclusive, no Estado de Sergipe, pois Sergipe não foge à regra.

Durante as investigações o Superior Tribunal de Justiça autorizou a quebra do 

sigilo telefônico de diversos investigados, dentre estes, encontrava-se e encontra-

se o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe Flávio Conceição de 

Oliveira Neto.

(...)

É que o telefone utilizado pelos atores acima (Flavio x André Moura) é justamente 

o de número 9982-2500, ou seja: aquele que o réu “André Moura” declarou que 

“nunca fez uso” desde que deixou o cargo de Prefeito do Município de Pirambu em 

2004.

(...)

Não preciso fundamentar mais nada quanto à responsabilidade civil por ato 

de improbidade administrativa do réu André Luiz Dantas Ferreira, pois a prova 

documental é contundente, uma vez que restou provado e comprovado que 

houve enriquecimento ilícito, tendo em vista que o mesmo auferiu vantagem 

patrimonial indevida ao usar de forma dolosa, pois tinha plena consciência do 

caráter ilícito do seu ato, BENS pertencentes ao Município de Pirambu/SE, ou seja, 

os telefones celulares 9977-1409, 9982-2502, 9977-2002 e 9982-2500, causando-lhe 

um prejuízo na ordem de R$ 24.152,10 (vinte e quatro mil cento e cinquenta e 

dois reais e dez centavos).

Dessarte, a sua conduta encontra-se tipifi cada no artigo 9º, incisos XI e XII, c/c o 

artigo 3º, da Lei n. 8.429/1992.

II - Alice Maria Dantas Ferreira

A responsabilidade da ré Alice Maria Dantas Ferreira encontra-se sobejamente 

comprovada, através de prova documental irrefutável, pois sequer foi impugnada.

Relata o Inquérito Policial Federal tombado sob o número 225/2006 - SR/DPF/SE, 

que na noite do dia 29.9.2006 foi preso em fl agrante delito o nacional Sidnei Junior 

Pasqualino e com ele apreendida a signifi cativa importância de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais), em dinheiro vivo. Vejamos o que disse o Ministério 

Público sobre esse fato, às fls. 2.985/2.987, in verbis: “{...} noticia o Inquérito 

Policial n. 225/2006, da Superintendência de Polícia Federal em Sergipe, que, na 
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noite de 29.9.2006 - uma sexta-feira anterior ao dia das Eleições Gerais de 1º de 

outubro daquele ano -, foi apreendido pela Polícia Federal o veículo VW Santana, 

placa terminação 5969, cor branca, conduzido por Sidnei Junior Pasqualino, 

encontrando-se, em seu porta-malas, material de campanha do então candidato 

a deputado Estadual André Moura, bem como R$ 150.000,00, (cento e cinquenta 

mil reais) em espécie. A apreensão do veículo se deu nas imediações do Colégio 

Graccho Cardoso, Av. Zaqueu Brandão, na capital, local onde acontecia um evento 

de caráter eleitoral, em favor do candidato André Moura, contando, inclusive, 

com a presença de sua genitora, então Deputada Estadual, a ora Requerida Lila 

Moura. De se anotar que Sidnei Pasqualino, condutor do automóvel apreendido e 

preso em fl agrante na operação da Polícia Federal, estava a serviço de Ariosvaldo 

Menezes Leite, Secretório de Estado de Assuntos Metropolitanos, conhecido 

assessor de André Moura, a quem sucedeu na titularidade da referida Secretaria. 

Ademais disso, dos R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) objeto da 

apreensão pela autoridade policial, R$ 102.000,00 (cento e dois mil) referiam-se a 

recursos de campanha do então candidato André Moura e R$ 44.000,00 (quarenta 

e quatro mil reais) pertenciam à Requerida Lila Moura, como reconheceram, 

de forma expressa, nos requerimentos de restituição de coisa apreendida às 

fl s. 1.647-1.652 e 1.724-1.727, destes autos, respectivamente. Pois bem. Entre 

o material apreendido na diligência realizada pela Polícia Federal, por solicifação 

do Ministério Público Eleitoral, estava um documento, em várias laudas impressas, 

intitulado “Agenda do Candidato André Moura”, no qual estavam lançados não 

apenas as datas, horários e locais das compromissos de sua campanha, mas também 

os nomes e números dos celulares dos responsáveis pela organização de cada um dos 

eventos. Acerca da mencionada agenda, informou Ariosvaldo Menezes Leite, o Ari 

na curso do inquérito, que “{..} a agenda do candidato André Moura em duas laudas 

de 26.9 a 1º.10 se trata dos compromissos de campanha que posteriormente eram 

alimentados também na internet, salvo algumas exceções de interesse exclusivo 

do pessoal de campanha” (fls. 1.600, destes autos). Revolvendo as páginas da 

sobredita agenda, nota-se que, em relação ao dia 12.9.2006 (terça-feira), constava 

da programação uma reunião na associação de Cabos e Soldados, para as 19h, 

fi gurando, entre os responsáveis pelo evento, a Deputada Lila Moura, que poderia ser 

contactada pelo telefone celular de n. 9971-6308, ou seja, o mesmo que apontado 

na inicial como aquele de que se servia a Requerida para o atendimento de 

seus interesse particulares, à custa dos cofres municipais de Pirambu (fl s. 1.828). 

A mesma anotação se repete em cópias do mesmo documento encartadas às 

fl s. 1.832, 1.838 e 1.852, dos presentes autos. Destarte, o documento sub oculi 

- apreendido pela Polícia Federal quase um ano antes do início das apurações 

que serviram de base à propositura desta demanda - comprova, de forma cabal, 

que, no período indicado na vestibular, a Requerida Lila Moura realmente estava 

utilizando o celular n. (79) 9971-6308, à custa do Erário de Pirambu. Não é só A 

mesma “Agenda do Candidato André Moura” corrobora as informações veiculadas 

na relação ofertada pelo Prefeito Juarez Batista, no Ofi cio n. 459, de 10.7.2007, 

dirigido ao Delegado de Pirambu (fls. 403/404). Para tanto, basta cotejar os 
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números de celulares ali declinados com aqueles constantes na “Agenda do 

Candidato André Moura”:

(...)

Para se aquilatar a autenticidade do documento em destaque (“Agenda do 

Candidato André Moura”), é de se ver que o número de celular ali mencionado 

como pertencente a “Ari” (Ariosvaldo Menezes Leite), (79) 8816-6144 (fls. 290), 

é exatamente o mesmo informado pelo Setor de Patrimônio da Casa Civil 

do estado de Sergipe, na Comunicação Interna n. 45, de 27.8.2007, como a 

linha de celular disponibilizada ao mesmo Ariosvaldo Menezes Leite, enquanto 

Secretário da SECMETRO (Secretaria de Estado de Assuntos Metropolitanos), de 

agosto/2005 a dezembro/2006 (doc. fl s. 221). Oportuno acrescentar que a maioria 

dos usuários dos celulares indicados na relação apresentada pelo Réu Juarez 

Batista reconheceu o uso dessas linhas telefônicas, bem como o seu custeio 

pela Prefeitura de Pirambu, no bojo do Inquérito Civil n. 01/2007, a exemplo de 

Alfredo dos Santos Filho (Alfredinho) - (79) 9977-1374 (fl s. 175); Alvaro de Souza 

Miranda - (79) 9949-0117 (fl s. 492); Anselmo Ferreira dos Anjos (“Celminho”) - (79) 

9977-1362 (fl s. 88); Claudemir Conceição Nunes (“Mimi”) - (79) 9987-0696 (fl s. 340); 

Edvaldo Santos Teles - (79) 9979-2075 (fl s. 498), Guilherme Julius Zacarias de Melo - 

(79) 9982-0202 (fl s. 198); Irleide da Trindade Pereira - (79) 9981-2509 (fl s. 365); José 

Eduardo Santos Evangelista - (79) 9971-9711 (fi s. 82), Mario Jorge Pereira dos Santos 

- (79) 9982-2020 (“Mario Brother”) (fl s. 331) e Silvanete Dias Cruz (“Fia”) - (79) 9977-

1362 (fl s. 257). Eis mais uma prova da fi dedignidade das informaçôes veiculadas 

na lista de celulares fornecida pelo Prefeito Juarez Batista, que foram entregues 

a André Moura e seu séquito, durante a gestão “A Certeza da Continuidade” às 

expensas do Erário Municipal de Pirambu (!) {...}’.

O que me causa estranheza é o fato da defesa técnica do ré não ter se referido, 

em nenhum momento na dissertação do mérito de sua peça contestatória (fls. 

2.805 a 2.816), sobre o uso do aparelho telefônico de número (79) 9971-6308. 

Também é estranho não ter impugnado a Agenda do Candidato Andre Moura 

de fls. 1.828, apreendido pela Polícia Federal quando da prisão em flagrante 

delito do indiciado Sidnei Junior Pasqualino, onde consta expressamente que a 

então deputada estadual “Lila Moura” possui os telefones (79) 9971-6308 e 3216-

6699, isso em 29.9.2006 (fl s. 1.1826). E, mais estranho ainda, é o fato de não ter 

impugnado os pagamentos mensais das faturas do referido aparelho celular pela 

Prefeitura de Pirambu, no período de 26.6.2005 a 31.7.2007 no valor astronômico 

de R$ 16.685,53 (dezesseis mil seiscentos e oitenta e cinco mil e cinquenta e três 

centavos).

(...)

No mais, dizer por dizer que “Não há também nexo causal entre o exercício 

funcional e a suposta aquisição de vantagem indevida, uma vez que não possuía 

quaisquer vínculos com a Prefeitura de Pirambu”, não deve prosperar, pois 

como se verá adiante o artigo 3º, da Lei do Colarinho Branco, alonga a sua mão 

para atingir justamente aqueles que se locupletaram ilicitamente dos cofres 
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públicos, pois “as disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele 

que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do 

ato de improbidade ou dele se benefi cie sob qualquer forma direta ou indireta” 

e, neste caso, restou provado, através de prova documental irrefutável que a ré 

“Lila Moura”, enriqueceu ilicitamente, uma vez que a mesma auferiu vantagem 

patrimonial indevida ao usar de forma dolosa, pois tinha plena consciencia do 

caráter ilícito do seu ato, bem pertencente ao Município de Pirambu/SE, ou seja, o 

telefone celular 9971-6308, causando-lhe um prejuízo na ordem de R$ 16.685,53 

(dezesseis mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Destarte, a sua conduta encontra-se tipifi cada no artigo 9º, incisos XI e XII, c/c o 

artigo 3º, da Lei n. 8.429/1992, razão pela qual tenho como comprovados os fatos 

imputados à ré Alice Maria Dantas Ferreira na peça inicial.

(...)

IV - Juarez Batista dos Santos.

Em que pese ter constituído advogado nos autos, o réu Juarez Batista dos Santos 

não contestou o pedido, conforme certidão de fls. 2.938. Também nem poderia 

fazê-lo quanto ao mérito da questão, pois foi “ele” quem denunciou os fatos à 

autoridade policial e ao Ministério Público. Deste modo, reconheceu implicitamente 

a procedência dos pedidos formulados na inicial.

No mais, a sua conduta encontra-se amolda na Lei de Improbidade Administrativa, 

pois na condição de Gestor Público do Município de Pirambu, concorreu de forma 

dolosa para tipifi cação do ato de improbidade administrativa, objeto desta ação em 

relação aos corréus, pois tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, uma 

vez que entregou para uso pessoal bens do Município de Pirambu para os requeridos 

“André Moura” e “Lila Moura” e, como se não bastasse, foi mais além, autorizou o 

pagamento das faturas dos telefones celulares 9982-2502, 9977-2002, 9982-2500, 

9971-6308 e 9977-1499, todos, usados pelo seu antecessor “André Moura” e sua 

genitora “Lila Moura”, causando um prejuízo aos cofres do pobre Município de 

Pirambu na ordem de R$ 40.837,65 (quarenta mil oitocentos e trinta e sete reais 

e sessenta e cinco centavos) entre os meses de janeiro/2005 a fevereiro/2007. 

Portanto, a sua condenação se impõe, nos termos e na forma da lei.

O acervo probatório aponta de forma clara, cristalina e indiscutível que os atos 

de improbidade administrativa praticados de forma livre e consciente pelos ex-

gestores públicos do Município de Pirambu/SE “Juarez Batista” e “André Moura”, 

bem pela corré “Lila Moura”, violaram diversos princípios esculpidos, a duras penas 

pelo sofrido Povo brasileiro, no artigo 37, caput, da Constituição Federal, dentre 

eles, notadamente, os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade 

administrativa.

(...)

Por estar diante de “prova segura, incontroversa, plena, cumpridamente 

demonstrada e escoimada de qualquer dúvida” julgo procecentes os pedidos, em 

parte, para declarar que os réus André Luiz Dantas Ferreira e Alice Maria Dantas 
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Ferreira praticaram dolosamente atos de improbidade administrativa ao violarem 

a regra antevista no artigo 9º, incisos XI e XII, c/c o artigo 3º, da Lei da Colarinho 

Branco, nos termos da fundamentação supra, pois tinham plena consciência do 

caráter ilícito dos seus atos, uma vez que deram um prejuízo de R$ 40.837,65 

(quarenta mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos), aos 

cofres do Município de Pirambu/SE. Declaro, ainda, que o réu Juarez Batista dos 

Santos praticou dolosamente ato de improbidade administrativa ao violar de forma 

livre e consciente a regra prevista no artigo 10, incisos I e II, da Lei n. 8.429/1992, pois 

concorreu para que o erário do Município Pirambu/SE amargasse um prejuízo 

de R$ 40.837,65 (quarenta mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco 

centavos), conforme fundamentado acima.

(...)

Com arrimo no princípio constitucional da proporcionalidade e com 

fundamento no artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.429/1992, condeno aos réus André 

Luiz Dantas Ferreira e Alice Maria Dantas Ferreira a ressarcirem aos cofres do 

Município de Pirambu/SE, as importâncias de R$ 24.152,10 (vinte e quatro mil cento 

e cinquenta e dois reais e dez centavos) e R$ 16.685,53 (dezesseis mil seiscentos e 

oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), respectivamente, devidamente 

corrigida, nos termos da lei. Suspendo-lhes os direitos políticos, pelo prazo de 8 

(oito) anos. Aplico-lhes multa civil nos valores de R$ 24.152,10 (vinte e quatro mil 

cento e cinquenta e dois reais e dez centavos) e R$ 16.685,53 (dezesseis mil seiscentos 

e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), respectivamente. Proíbo-os 

de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

Adotando a mesma fundamentação jurídica, amparo-me no artigo 12, II, da Lei 

n. 8.429/1992, para condenar o réu Juarez Batista dos Santos a ressarcir ao erário 

do Município de Pirambu/SE, a importância de R$ 40.837,65 (quarenta mil oitocentos 

e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos), devidamente corrigida, na forma da 

lei. Suspendo-lhe os direitos políticos, pelo prazo de 5 (cinco) anos. Aplico-lhe multa 

civil no valor de R$ 40.837,65 (quarenta mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e 

cinco centavos). Proíbo-o de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fi scais ou crediticios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos. Deixo de 

declarar a perda do cargo por perda do objeto.

Interpostas Apelações, foi parcialmente provida a do recorrente Juarez e 

improvidas as demais, pelo Tribunal de origem, em acórdão assim fundamentado:

Do julgamento antecipado da lide

Sob a perspectiva de que o magistrado singular não poderia julgar 

antecipadamente a lide, explicitam os apelantes verdadeira nulidade do decisório 

singular, ofensivo, então, aos postulados da ampla defesa e contraditório.
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Mas uma vez, todavia, não vejo razões para acatar o pleito.

Isso porque a causa de pedir narrada na inicial, consistente em uso de telefones 

celulares pagos pela Prefeitura de Pirambu, é tema relacionado à prova documental 

já juntada (como faturas de conta e depoimentos em sede de Inquérito Civil 

Público), dispensando oitiva de testemunhas ou de terceiros a quem os réus impõe 

responsabilidades.

A questão ora trazida, portanto, pode ser solvida unicamente com olhos no acervo 

documental juntado, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa - uma vez 

que, constatada falta de elo entre as ligações telefônicas e os demandados, será caso 

de absolvição da acusação imposta.

Da nulidade das provas coligadas

Narra o apelante André Luiz Dantas Ferreira que a base probatória que culminou 

na sentença guerreada advém de processo criminal (denominado Operação Navalha) 

em que não faz parte, tampouco se defendeu, o que levaria à sua imprestabilidade.

O argumento, conquanto sedutor, não tem abrigo na melhor doutrina e 

jurisprudência sobre a matéria, vez que, se de um lado a condenação tem como 

lastro Inquérito Civil Público feito pelo Ministério Público do Estado, de outro o 

veredicto não se sustenta unicamente em prova penal, não sendo certo perder sua 

força diante da argumentação recursal.

(...)

Do mérito: condutas e penas

As condutas apuradas nesta ação de improbidade dizem respeito ao uso de 

linhas telefônicas móveis com contas altíssimas custeadas pelo Município de 

Pirambu, como muito bem expôs o magistrado de primeiro grau na sentença, que 

faço questão de transcrever o trecho:

(...)

De início, acerca da necessidade de dolo para a confi guração do ato ímprobo, 

mister anotar que todo o debate sobre a necessidade do desiderato genérico 

ou especifi co nas atividades irregulares perde consistência na presente causa, 

posto que, ao contrário daquelas em que se perquire enriquecimento próprio 

ou ferimento a princípios, esta demanda cinge-se à análise do prejuízo ao erário, 

item para o qual o art. 10 da Lei n. 8.429/1992 e a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça dispensam a existência de dolo, em qualquer modalidade.

(...)

As condutas dos recorrentes André Luiz Dantas Ferreira, Juarez Batista dos Santos e 

Alice Maria Dantas Moura estão comprovadamente ligadas aos atos de improbidade 

descritas na exordial, conforme bem lançado na sentença singular.

Com efeito, dúvidas não pairam que os números 9982-2502, 9982-2500 e 

9982-2002 foram utilizados pelo recorrente André Moura desde os tempos em 
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que exercia o cargo de Prefeito Municipal de Pirambu, tanto que, quanto ao 

primeiro, ainda é o mesmo número utilizado e pago pela Câmara Federal no 

exercício atual da legislatura e, quanto aos outros, é farta a prova testemunhal de 

seus usos (vide fl s. 461, 332 e 82).

Pertinente à demandada Alice Maria Dantas Ferreira, de idem forma, o gozo 

do número 9971-6308 é insofi smável, em especial pela identifi cação do referido 

aparelho na agenda profi ssional do co-réu André Moura na época da campanha 

do mesmo ao cargo de Deputado Estadual. Ademais, o próprio ex-prefeito de 

Pirambu e ora demandado Juarez Batista dos Santos afi rmou categoricamente 

em sede de Inquérito Civil Público que forneceu a mencionada linha telefônica à 

recorrente.

Por fi m, no que pertine à conduta de Juarez Batista dos Santos, que, em verdade, 

denunciou todo o sistema de entrega de telefones celulares, as próprias afi rmações 

do réu são capazes, por si só, de sustentarem a acusação, diante da manifesta prova 

de que permitiu que pessoa física utilizasse bens do acervo patrimonial da entidade 

que geria (art. 10, II da Lei n. 8.429/1992).

Demais disso, além de ser desnecessária a existência do dolo quando há prejuízo 

ao Erário, é impor raciocínio equivocado dizer que o uso de telefones, com as contas 

altíssimas, pagas pelo Município não tenha dolo. Trata-se de verdadeira conduta de 

enriquecimento ilícito e de violação ao princípio da moralidade administrativa, o que 

se mostra deplorável, principalmente, tratando-se de uma Deputado Federal, uma ex-

Deputada Estadual e um Prefeito de um município reconhecidamente pobre.

Pois bem. De acordo com o art. 12 da Lei n. 8.429/1992, nos casos de 

condenação por prática de ato de improbidade administrativa, na fi xação das 

penas, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, o Juiz levará 

em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial 

obtido pelo agente, fazendo atuar a ponderação entre a infração e sua sanção 

(proporcionalidade). Foi o caso dos autos, majoritariamente.

Deveras, as penas aplicadas em quase sua totalidade estão de acordo com a 

gravidade dos atos praticados, de modo a não merecer censura.

(...)

As únicas limitações que compete a esta instância efetuar, dizem respeito ao réu 

Juarez Batista dos Santos, porquanto embora remanesça o dever deste pagar a multa 

civil no valor equivalente ao prejuízo ocasionado, o importe não é de R$ 40.837,65 

(quarenta mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos), mas sim 

de R$ 38.543,70, montante que corresponde à soma das linhas telefônicas utilizadas 

pelos outros dois apelantes com seu consentimento e ciência, bem como, decotar 

da sentença o dever de ressarcir solidariamente ao erário os valores pagos pelo uso 

dos telefones citados, e isso tem justifi cativa no fato de, a um, não ter propriamente 

causado o dano e, a dois, evitar que o Erário receba por mais de uma vez a restituição 

do valor.
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De certo, basta a multa civil no valor do dano para a correta penalização 

monetária do agente, que consentiu para que os demais apelantes gozassem de 

valores públicos, causando prejuízo ao Erário.

A solução aqui defendida guarda sintonia com o ideário que a ação de 

improbidade administrativa, embora de natureza cível, tem fortes conexões com 

uma ação penal, premissa que implica que as condutas devem ser individualizadas 

e as penas devem ser correspondentes.

Prosseguindo, vê-se dos autos que não foi o réu Juarez Batista dos Santos 

que praticou materialmente as condutas que deram prejuízo ao erário. Este, na 

posição de gestor municipal, aquiesceu com o uso particular da coisa pública, 

todavia, a par do princípio da individualização da pena, não é quem deve arcar 

pelos prejuízos causados aos cofres públicos.

Como dito, para a conduta de permitir o uso dos telefones pagos pelo Erário, 

mostra-se proporcional a pena de multa civil no importe de R$ 38.543,70, 

deixando a obrigação de repor o erário pelo dano causado àqueles que 

verdadeiramente praticaram os atos abusivos materiais. No mais, as demais 

cominações a este aplicadas não merecem reforma.

Por todas essas razões, conheço dos recursos para negar provimento aos apelos 

de André Luiz Dantas Ferreira e Alice Maria Dantas Ferreira e dar parcial provimento à 

insurgência de Juarez Batista dos Santos (fl s. 3.683/3.689e).

Opostos Embargos de Declaração, pelos recorrentes André e Alice, foram 

eles rejeitados, em acórdão assim fundamentado:

Do recurso de Alice Maria Dantas Ferreira

A tese central da embargante diz respeito à omissão desta Casa no correto 

equacionamento da prova interpretada, mormente a agenda telefônica 

apreendida no bojo do Inquérito Policial n. 225/2006, em que a mesma não 

fi gurou como indiciada.

Sustenta, assim, ser inviável o julgamento antecipado da lide.

Durante o julgamento impugnado, é clara a manifestação acerca de ambos 

tema, em dois momentos distintos. Veja-se:

(...) A causa de pedir narrada na inicial, consistente em uso de telefones 

celulares pagos pela Prefeitura de Pirambu, é tema relacionado à prova 

documental Já juntada (como faturas de conta e depoimentos em sede de 

Inquérito Civil Público), dispensando oitlva de testemunhas ou de terceiros 

a quem os réus impõe responsabilidades.

E quanto à origem da prova:
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Narra o apelante André Luiz Dantas Ferreira que a base probatória que 

culminou na sentença guerreada advém de processo criminal (denominado 

Operação Navalha) em que não faz parte, tampouco se defendeu, o que 

levaria à sua imprestabilidade.

O argumento, conquanto sedutor, não tem abrigo na melhor doutrina e 

jurisprudência sobre a matéria, vez que, se de um lado a condenação tem 

como lastro Inquérito Civil Público feito pelo Ministério Publico do Estado 

de outro o veredicto não se sustenta unicamente em prova penal, não 

sendo certo perder sua força diante da argumentação recursal.

Portanto, ambos os horizontes argumentativos apontados nos embargos 

(julgamento antecipado da lide e prova emprestada) foram objeto de cognição 

no acórdão, não havendo omissão.

Ademais, aduz a recorrente que pugnou, ainda durante a instrução, pela 

realização de incidente de falsidade, etapa que, todavia, não foi realizada, 

ocasionando fl agrante erro no procedimento e ferimento ao direito de defesa.

O argumento, entrementes, não merece guarida.

De efeito, distante de particular petitório de declaração incidental de nulidade 

documental, o que fez a ora recorrente foi, de maneira genérica, pleitear a 

declaração de nulidade de todos os papéis acostados aos autos (defesa preliminar 

de fl s. 2.499/2.538), estratégia que não tem o condão de abrir a via específi ca 

do incidente de falsidade trilhado no art. 390 em face, por exemplo, da agenda 

apreendida no Inquérito supracitado.

De outro vértice, não há que se deixar de valorar os documentos colhidos no 

Inquérito Civil realizado pelo Ministério Público unicamente porque a petição 

inicial do Parquet não narra a existência do da agenda telefônica ou porque 

o catálogo de números pertencia a terceira pessoa, qual seja, Sidnei Júnior 

Pasqualino, então apreendido em fl agrante em apuração criminal.

No mesmo passo, constatado por prova documental o uso do número 9971-

6308 pela requerente, não é necessária a presença de escutas telefônicas em 

desfavor da embargante, bastando o elo entre o aparelho telefônico e sua pessoa, 

o que se obtém do cotejo das informações derredor das pessoas responsáveis 

pela campanha eleitoral de André Moura em 2007.

Sem êxito, portanto, os presentes embargos, direcionados, no mais, a revolver 

o julgado, tarefa incabível na espécie.

Do recurso de André Luiz Dantas Ferreira

De início, é notório que não sendo o Poder Judiciário órgão de consulta acerca 

dos dispositivos de lei que a parte entende necessário presquestionar, se mostra 

sem razão o intento de expressa menção aos artigos 15, V, 37, § 4º, 53, § 1º e 102, I, 

todos da Constituição Federal, já que a temática da competência jurisdicional foi, 

a contento, solvida.
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Veja-se:

Conquanto objeto de insurgência por parte da classe política, está 

sedimentado na Jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial a 

partir do julgamento, pelo órgão especial do Superior Tribunal de Justiça, 

do AgRg na Rcl 12.514-MT (Rel. Ministro Ari Pargender), que as prescrições 

relativas ao foro por prerrogativa de função para lides penais

O mesmo raciocínio se aplica quanto aos artigos 330 e 333 do CPC, seja porque 

a temática do julgamento antecipado da lide foi tratada no bojo do acórdão 

recorrido (consoante excerto colacionado acima), seja porque a alegação de 

ofensa a esses dispositivos tem espaço nos recursos às Cortes Superiores e não na 

presente via.

Por derradeiro, o lastro probatório para a condenação do recorrente (uso dos 

telefones de n. 9982-2502, 9982-2500 e 9982-2002) restou delineado à exaustão 

no decisório recorrido, em especial pela confissão do próprio ex-prefeito do 

Município de Pirambu (Juarez Batista dos Santos) em sede de apuração ministerial 

(fl s. 370 do Volume I) (fl s. 3.759/3.762e).

Assim, conforme transcrições acima, verifi ca-se que, nos termos da petição 

inicial e das contestações apresentadas, não há discussão sobre o fato de o 

Município de Pirambu/SE ter arcado com as despesas decorrentes do uso de 

tais linhas telefônicas.

O cerne da controvérsia consiste em definir quem teria utilizado os 

aparelhos telefônicos, no período compreendido entre 2005 e 2007, posto que os 

réus negam sua utilização.

Nesse contexto, a correta elucidação da matéria fática, tendo em vista a 

divergência de versões apresentadas pelas partes, demandaria dilação probatória.

Vale destacar, por oportuno, que a prova documental, utilizada pela 

sentença como base para a condenação – mantida, em parte, pelo acórdão 

recorrido –, trata-se, na verdade, de depoimentos de testemunhas ouvidas no 

âmbito do Inquérito Civil Público.

Com efeito, o exame do relatório da sentença não deixa qualquer dúvida no 

sentido de que, não obstante requerida, nas contestações, a produção de prova 

testemunhal – cujo rol seria apresentado no prazo do art. 407 do CPC/1973 

(fl s. 3.256e e 3.356e) – e de outras provas, o Juízo de 1º Grau proferiu sentença, 

desde logo, não se procedendo à instrução, em Juízo.

O acórdão recorrido, por sua vez, ao refutar a tese de nulidade processual, 

por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, esclarece que 
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a prova documental usada para a condenação – dispensando a oitiva judicial 

de testemunhas e de terceiros – é representada pelas faturas e depoimentos 

colhidos no Inquérito Civil Público, in verbis:

Sob a perspectiva de que o magistrado singular não poderia julgar 

antecipadamente a lide, explicitam os apelantes verdadeira nulidade do decisório 

singular, ofensivo, então, aos postulados da ampla defesa e contraditório.

Mas uma vez, todavia, não vejo razões para acatar o pleito.

Isso porque a causa de pedir narrada na inicial, consistente em uso de telefones 

celulares pagos pela Prefeitura de Pirambu, é tema relacionado à prova documental 

já juntada (como faturas de conta e depoimentos em sede de Inquérito Civil 

Público), dispensando oitiva de testemunhas ou de terceiros a quem os réus impõe 

responsabilidades.

A questão ora trazida, portanto, pode ser solvida unicamente com olhos no acervo 

documental juntado, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa (...).

(...) se de um lado a condenação tem como lastro Inquérito Civil Público feito pelo 

Ministério Público do Estado (...) (fl . 3.683e).

O acórdão recorrido, a fl . 3.686e, faz remissão, para manter a condenação, à 

farta prova testemunhal e ao depoimento do corréu Juarez, colhidos no Inquérito 

Civil Público, bem assim a uma agenda profi ssional do corréu André, apreendida 

em Inquérito Policial, ambos os procedimentos de natureza inquisitiva.

Igualmente a sentença – mantida, em parte, pelo acórdão recorrido – faz 

remissão à prova oral colhida no Inquérito Civil Público (fl s. 3.497/3.498e).

Sobre a natureza e força probante do inquérito civil, Emerson Garcia e 

Rogério Pacheco Alves (Improbidade Administrativa, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2014, pp. 839/840) destacam que:

Sendo o inquérito civil um procedimento inquisitivo e tendo em vista que, 

em essência, não há propriamente ‘prova’ senão sob o crivo do contraditório, os 

elementos nele colhidos, em regra, não poderão servir de suporte à formação do 

convencimento do magistrado no momento da sentença. A assertiva vai encontrar 

expresso respaldo no Texto Constitucional, cujo art. 5º, LIV e LV, erige o devido 

processo legal e o contraditório ao status de garantias individuais, verdadeiros 

“certifi cados de qualidade” da prestação jurisdicional. Por seu intermédio, busca-

se preservar, fundamentadamente, não só a imparcialidade do magistrado mas 

emprestar, de igual modo, legitimidade à atuação do Estado-Juiz na medida 

em que se garante aos contendores a concreta esperança de, por intermédio 

de sua atuação processual, em igualdade de condições, infl uir na formação do 

convencimento do julgador.
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Tal entendimento, o da desvalia dos elementos colhidos na fase pré-processual, 

mais especificamente quanto às chamadas “provas orais” (depoimentos e 

testemunhos), já se encontra consolidado na doutrina do Processo Penal, embora 

ainda haja alguma vacilação da jurisprudência quanto ao valor da chamada 

“confi ssão extrajudicial” realizada em sede policial.

(...)

Deve-se notar que se os elementos colhidos no momento administrativo 

não colidem com aqueles nascidos sob a égide do contraditório, ou seja, se há 

harmonia instrutória entre as fases administrativa e processual, o magistrado, em 

verdade, ao formar a sua convicção, estará utilizando o material produzido em 

contraditório, no processo. Não precisará lançar mão, assim, do material colhido 

no momento pré-processual. Parece-nos, desta forma, desnecessário conferir um 

valor probatório relativo ao inquérito civil, o que, inclusive, mesmo que aceita a 

tese, não se afi naria senão ao sistema hierarquizado de prova tarifada, proscrito 

por nosso ordenamento. Assim, se em juízo nenhuma prova for produzida, não pode 

o magistrado, em princípio, lançar mão dos elementos unilateralmente produzidos 

pelo Ministério Público no inquérito civil.

Além disso, a sentença também utilizou, para fi ns de condenação, prova 

emprestada, oriunda de processo criminal do qual os ora recorrentes não eram 

partes e cujos fatos apurados não guardam relação com a matéria dos autos. 

Ocorre que, no contexto em que fora produzida, valem para tal prova emprestada 

as mesmas restrições aplicadas ao Inquérito Civil, elencadas acima. Ou seja, sua 

utilização dependeria do cotejo com outras provas que pudessem ser produzidas 

pelos recorridos, a fi m de observar a garantia constitucional do contraditório e 

da ampla defesa.

A propósito, vale citar, novamente, a doutrina de Emerson Garcia e 

Rogério Pacheco Alves (Improbidade Administrativa, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2014, p. 1.021), para quem:

Com requisito geral de admissibilidade da prova emprestada a doutrina erige a 

necessidade de observância do contraditório, o que signifi ca, em termos singelos, 

que a parte em detrimento de quem a prova é produzida deve ter tido a oportunidade 

de participar de sua formação contraditória no processo de origem. Não há, deste 

modo, como soa intuitivo, necessidade de identidade absoluta de partes entre os 

processos nos quais o traslado se verifi ca.

Seria possível, nessa linha, o empréstimo de elementos produzidos entre terceiros, 

vale dizer, em casos em que não há nenhuma identidade de partes entre o processo 

de origem e aquele para onde se transporta a prova? Em linha de princípio, tendo 

em conta a inobservância ao princípio do contraditório, não. Amaral Santos 

pondera, contudo, que a tese da refutação da prova produzida entre terceiros 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

314

deve ser encarada com cautela uma vez que se foi produzida judicialmente “...é 

de entender-se ter sido feita com as necessárias garantias à descoberta da verdade”, 

podendo, portando, ser utilizada a título de indício. A tese soa correta mas deve ser 

reservada somente aos casos em que a possibilidade de produção de contraprova 

pela parte mostrar-se viável.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Administrativo e Processual Civil. Ação civil pública. Improbidade 

administrativa. Cerceamento de defesa. Necessidade de produção de provas. 

Súmula 7/STJ. Precedentes. Utilização de prova emprestada. Respeito aos princípios 

da ampla defesa e do contraditório. Possibilidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 

Inquérito civil. Abertura com base em denúncia anônima. Possibilidade. Precedentes. 

Súmula 83/STJ. Interceptação telefônica. Prorrogação do prazo. Possibilidade. 

Precedentes desta Corte e do STF. Participação do MP em todos os procedimentos 

de interceptação telefônica. Revisão. Súmula 7/STJ. Dosimetria das penas. 

Revisão. Súmula 7/STJ. Divergência jurisprudencial. Despiciendo a análise quando 

aplicado o entendimento pacífi co pela alínea “a” do Permissivo Constitucional.

1. Cuida-se de ação civil pública, por improbidade administrativa proposta 

pelo Ministério Público Federal, objetivando a condenação por atos ímprobos, 

de ex-policial Rodoviário Federal, em decorrência de ter “continuamente deixado 

de praticar ato de ofício, liberando veículos indevidamente, deixando de lavrar 

multas e, eventualmente, cobrando, aceitando ou solicitando propina; além de ter 

defendido interesse ilegítimo de particular perante a Polícia Rodoviária Federal; 

de ter deixado de praticar ato de ofício em razão de interesse ou sentimento 

pessoal; de associação com outros policiais para a prática reiterada de atos de 

improbidade administrativa, em troca de vantagem ilícita” (fl . 1.164, e-STJ).

2. Não é possível o conhecimento do recurso especial quando visa reformar 

entendimento do Tribunal a quo pela desnecessidade de produção de prova, e o 

recorrente sustenta ter havido, com isso, cerceamento de sua defesa. Isso porque 

alterar a conclusão do julgador a quo pela desnecessidade da prova demandaria 

o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes:

3. É pacífi co o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à legalidade 

da prova emprestada, quando esta é produzida com respeito aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Precedentes. Súmula 83/STJ.

4. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a denúncia anônima não 

é óbice à instauração de inquérito civil por parte do Ministério Público. A 

instauração de inquérito civil é prerrogativa constitucionalmente assegurada ao 

Parquet, a quem compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

5. Nesse diapasão, a legislação atinente ao Ministério Público autoriza sua 

atuação ante o conhecimento de fatos que ensejem sua intervenção, irrelevante 

tratar-se de denúncia anônima. Precedentes. Súmula 83/STJ.
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6. A jurisprudência pacífica desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é 

no sentido que é “possível a prorrogação do prazo de autorização para a 

interceptação telefônica, mesmo que sucessiva, especialmente quando o fato é 

complexo, a exigir investigação diferenciada e contínua” (HC 83.515/RS, Tribunal 

Pleno, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 4.3.2005). Precedentes.

7. Do exame das razões do acórdão recorrido, conclui-se que o Tribunal de 

origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, 

ao apreciar a controvérsia, a partir de argumentos de natureza eminentemente 

fática, afi rmou que o Ministério Público participou de todo o procedimento de 

interceptação telefônica, acompanhando-o devidamente, manifestando-se em 

cada representação de prorrogação. Nesse caso, não há como aferir eventual 

violação sem que se reexamine o conjunto probatório dos presentes autos, tarefa 

que, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.

8. O Tribunal de origem, ao analisar as penalidades de acordo com o art. 12 

da Lei n. 8.429/1992, deu parcial provimento à apelação, apenas para afastar a 

condenação da perda da aposentadoria, mantendo, entretanto, as demais penas 

fi xadas na sentença monocrática.

9. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a revisão da 

dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa 

implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na 

Súmula 7/STJ, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais, da leitura do acórdão 

recorrido, exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções 

aplicadas, o que não é o caso vertente. Precedentes.

10. Quanto à divergência jurisprudencial, é despiciendo sua análise, quando a 

matéria julgada pela alínea “a” do permissivo constitucional aplica o entendimento 

pacífi co desta Corte, em todos os pontos tidos por divergentes pelo recorrente.

Recurso especial parcialmente conhecido e improvido (STJ, REsp 1.447.157/SE, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20.11.2015).

Processual Civil. Administrativo. Agravo regimental. Agravo em recurso 

especial. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Violação 

de princípios da Administração Pública. Vícios do art. 535 do CPC. Inexistência. 

Recurso deficientemente fundamentado. Reexame de fatos e provas. 

Impossibilidade. Súmula 7/STJ.

1. O acórdão recorrido não padece de omissão, contradição ou obscuridade, 

não sendo os embargos de declaração veículo adequado para o mero 

inconformismo da parte.

2. Consoante a jurisprudência pacifi cada no Superior Tribunal de Justiça, o 

recurso especial será considerado deficiente quando o dispositivo legal tido 

por violado não ampara a tese defendida pelo recorrente, mediante aplicação 

analógica do Verbete Sumular 284/STF.
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3. A revisão do entendimento para acolher a pretensão recursal de ausência 

de individualização e fundamentação da pena aplicada, bem como para 

desconstituir as provas utilizadas pelas instâncias originárias, tornaria necessário 

o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do 

recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido “da 

admissibilidade do transplante de prova colhida em persecução penal ao processo em 

que se imputa a prática de ato de improbidade, desde que assegurado o contraditório 

e a ampla defesa no processo em que utilizada” (AgRg no REsp 1.299.314, DF, Relator 

Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 21.11.2014).

5. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 217.241/SE, 

Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª 

Região, Primeira Turma, DJe de 3.9.2015).

Assim, não obstante sejam fortes os indícios da existência de atos de 

improbidade administrativa, tendo os réus, em especial o recorrente André Luiz 

Dantas Ferreira, em suas defesas, negado a ocorrência dos fatos e requerido a 

produção de prova testemunhal, com o objetivo de contraditar aquela produzida 

no Inquérito Civil Público, bem como contextualizar a conversa telefônica objeto 

da referida prova emprestada, forçoso reconhecer que, no caso, o julgamento 

antecipado do feito violou os arts. 330, I, e 333, II, do CPC/1973. A propósito, 

cito os seguintes julgados:

Administrativo e Processual Civil. Improbidade administrativa. Falta de 

notifi cação para apresentação de defesa prévia. Art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/1992. 

Prejuízo não demonstrado. Julgamento antecipado da lide. Art. 330, I, do CPC. 

Decisão condenatória. Cerceamento de defesa caracterizado. Ausência de causa 

madura. Nulidade da sentença. Necessidade de instrução probatória. Recurso 

especial parcialmente provido.

1. - A ausência da notifi cação prevista no art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/1992, se 

não demonstrado efetivo prejuízo pela parte implicada, não conduz à anulação 

do processo.

2. - Não se achando a causa sufi cientemente madura, seu julgamento antecipado, 

à luz do art. 330, I, do CPC, enseja a configuração de cerceamento de defesa do 

réu condenado que, oportunamente, tenha protestado pela produção de prova 

necessária à demonstração de suas pertinentes alegações, tal como ocorrido no caso 

em exame.

3. - Hipótese em que se deve anular a sentença, em ordem a ensejar a abertura 

de regular instrução probatória.

4. - Recurso especial da então Secretária de Educação parcialmente provido, 

restando, em consequência, prejudicada a apreciação do recurso especial do ex-



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 223-339, outubro/dezembro 2016 317

Prefeito (STJ, REsp 1.538.497/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 

de 17.3.2016).

Administrativo. Processual Civil. Improbidade administrativa. Indevida 

decretação da revelia da parte ora recorrente reconhecida pelo Tribunal a quo. 

Falta de intimação de seu patrono já constituído nos autos para a especifi cação os 

meios probatórios que desejasse produzir. Cerceamento de defesa caracterizado. 

Sentença, confi rmada em grau de apelação, que julgou procedente a acusação de 

prática de ato subsumível à Lei n. 8.429/1992.

1. Na origem, trata-se de ação de improbidade administrativa por meio da 

qual foi reconhecida a prática de ato subsumível à Lei n. 8.429/1992 - dispensa de 

licitação em hipótese não autorizada pelo ordenamento jurídico - tendo a parte 

ora recorrente sido condenada ao ressarcimento integral do dano causado ao 

patrimônio público, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e 

o pagamento da multa civil no valor de cinco vezes o valor da remuneração por 

ele recebida.

2. A interpretação sistemática dos alegadamente violados arts. 319 a 322 

do Código de Processo Civil leva à conclusão de que a revelia é um ato-fato 

processual - decorrente da falta de apresentação de defesa pelo requerido a 

respeito dos fatos aduzidos na petição inicial -, do qual exsurge os seguintes 

efeitos: (a) via de regra, presunção de veracidade das circunstâncias fi rmadas pelo 

autor (efeito material); e, (b) prosseguimento do processo sem a intimação do 

réu-revel (efeito processual). A esses, acrescenta a doutrina, ainda os seguintes: 

(c) preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa; 

e, (d) possibilidade de julgamento antecipado da lide, acaso se produza o efeito 

substancial da revelia (art. 330, II, CPC).

3. Assim, a presunção de veracidade dos fatos é apenas um dos efeitos possíveis 

da revelia, sendo certo que, outro igualmente importante, é a falta de intimação 

da parte revel a respeito dos atos processuais. Note-se que, de acordo com a nova 

redação do art. 322 do CPC - nos termos da Lei n. 11.280/2006 -, ainda que tenha 

havido a ocorrência da revelia, conforme art. 236, § 1º do CPC, há a necessidade 

de que o advogado constituído nos autos seja devidamente intimado dos atos 

processuais, sendo esta providência desnecessária tão somente àquele revel que 

não tem patrono constituído nos autos. Precedentes.

4. Esta circunstância é de extrema relevância em demandas como a sub examine, 

em que se discute a prática de ato de improbidade administrativa. Isso porque, 

embora tenha um caráter eminentemente cível, é inegável o caráter sancionatório 

da demanda, tendo em vista as sanções aplicáveis - que implicam, inclusive, na 

suspensão transitória de direitos políticos -, e, ainda, a eventual irradição dos seus 

efeitos para outras esferas, tais como, na administrativa e no penal. Assim, não só 

por se tratar de direitos indisponíveis, mas - e ainda o que é mais relevante - tendo em 

vista a natureza dos interesses envolvidos, sobreleva ainda mais a importância de se 
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garantir exercício do direito de defesa ao requerido a fi m de que o sistema de justiça 

possa prolatar uma resposta à sociedade que efetivamente proteja os interesses 

públicos envolvidos.

5. No caso em concreto, o próprio Tribunal a quo revelou que, nos presentes 

autos, houve a incorreta decretação da revelia, sendo certo que, deste ato, 

houve prejuízos à parte a quem desfavoreceu. Isso porque, expressamente, o 

Tribunal a quo consignou que não houve a intimação dos patronos da parte 

ora recorrente para a produção de provas, embora tenha efetivamente existido 

o despacho (fl . 487 dos autos). Ou seja, embora não tenham sido imputados os 

efeitos da confi ssão, ainda assim houve prejuízo para o exercício de defesa da 

parte ora recorrente uma vez que a conclusão quanto ao julgamento antecipado 

da lide não levou em consideração se a parte ora recorrente, que é requerida na 

demanda de improbidade, tinha ou não interesse em produzir provas em sua 

defesa (embora pretensamente tenha sido intimado para tanto). Posicionamento 

da doutrina e inteligência da Súmula 231 editada pelo Supremo Tribunal Federal.

6. Incontroversos, assim, os prejuízos causados ao exercício da ampla defesa 

da parte ora recorrente em face da ilegítima decretação da revelia nos autos 

sub examine. Isso porque, embora tenha sido consignado que em se tratando 

de direito indisponível não há presunção de veracidade dos fatos alegados na 

inicial (efeitos da revelia), é de se ressaltar que a falta de intimação da parte dos 

atos processuais, quando prolatado o despacho para a produção de prova pela 

autoridade julgadora, é efeito que inegavelmente lesa a esfera jurídica da parte 

ora recorrente. No caso em concreto, o julgamento antecipado da lide se deu com 

base exclusivamente nas provas produzidas pelo Ministério Público do Estado 

do Paraná, uma vez que à parte ora recorrente não foi dada a oportunidade de 

produção de provas.

7. Assim, constatada que a sentença foi de procedência no ponto que declarou a 

existência de ato de improbidade administrativa na conduta do ora Requerente, sem 

que ao mesmo tenha sido oportunizada a possibilidade de produção dos elementos 

de prova que entendesse necessário, sobreleva então a nulidade do processo ante a 

caracterização do cerceamento de defesa.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e nesta extensão provido (STJ, 

REsp 1.330.058/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

de 28.6.2013).

Processo Civil. Improbidade administrativa. Julgamento antecipado da lide. 

Violação do art. 330, I, do CPC. Procedência da ação com base na ausência de provas. 

Impossibilidade. Retorno dos autos à origem. Instrução probatória. Art. 10 da LIA. 

Dano presumido. Exigência da comprovação do dano. Desvio de verbas. Revisão 

de matéria fático-probatória. Impossibilidade. Súmula 7/STJ.

1. Embora seja permitido o indeferimento do pedido de produção de prova para 

se julgar antecipadamente a lide, não é aceitável que a condenação assente-se 
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exatamente na falta da comprovação do direito que se pretendia provar, sob pena de 

contrariedade ao direito de defesa e ao art. 330 do CPC. Precedentes.

2. Na hipótese, apesar de a Corte de origem ter atestado a desnecessidade da 

prova pericial - o que evidentemente não pode ser revisado no apelo nobre, ante 

o óbice da Súmula 7/STJ - a condenação não se fundamentou nos elementos 

probatórios já existentes nos autos, mas na ausência de comprovação do direito 

da parte prejudicada. Isso está evidenciado no seguinte trecho do decisum: 

“Também deve ser mantida a condenação do primeiro apelante (art. 10, LIA) (...) 

já que o recorrente não trouxe nenhum fundamento, tampouco uma prova que 

demonstre o contrário” (e-STJ fl . 819). Nesse cenário, não é possível aplicar os 

precedentes exarados pelas Turmas de direito público que obstam, no recurso 

especial, o reexame das conclusões da instância ordinária quanto às hipóteses 

do art. 330, I e II, do CPC. O acolhimento dessa preliminar quanto a um dos 

recorrentes dispensa a análise dos demais tópicos recursais a ele relativos e 

confere-lhe o direito à reabertura da instrução probatória.

3. As condutas descritas no art. 10 da LIA demandam a comprovação de 

dano efetivo ao erário público, não sendo possível caracterizá-las por mera 

presunção. O acórdão recorrido concluiu, quanto aos demais recorrentes, que 

a mera realização de despesa pública sem o prévio empenho caracteriza ato 

de improbidade ensejador de lesão ao erário, admitindo a existência de dano 

presumido, por impedir o controle dos gastos públicos. Esse entendimento 

destoa da jurisprudência do STJ, devendo ser afastada a condenação nesse 

particular.

4. No tocante ao desvio de verbas imputado a uma das recorrentes, a Corte 

Estadual reconheceu a existência de dano efetivo ao erário, quantifi cando-o com 

base nas provas existentes nos autos. Nesse aspecto, as considerações tecidas 

pelo Tribunal a quo são soberanas, sendo vedado reexaminar os elementos fático-

probatórios da lide no âmbito do apelo nobre. Aplica-se o óbice constante na 

Súmula 7/STJ.

5. Recurso especial interposto por Fábio Fernandes Fonseca provido para 

anular o acórdão recorrido e determinar a abertura da instrução probatória. 

Recurso especial de Izabel Cristina Veloso Pinto Costa provido. Recurso de Vera 

Lúcia Meira Araújo provido em parte (STJ, REsp 1.228.306/PB, Rel. Ministro Castro 

Meira, Segunda Turma, DJe 18.10.2012).

Por oportuno, cumpre destacar que a denúncia apresentada pelo 

recorrente Juarez Batista dos Santos originou outra ação por ato de improbidade 

administrativa contra ele, o recorrente André Luiz Dantas Ferreira e outro. 

Referida ação teve trâmite processual semelhante ao da presente demanda, 

também com julgamento antecipado da lide e condenação com base em prova, 

colhida em Inquérito Civil Público. A questão foi objeto de Recurso Especial, 

provido, pela Primeira Turma do STJ, em acórdão assim ementado:



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

320

Direito Administrativo. Recurso especial. Ação civil pública de improbidade 

administrativa. Análise das preliminares de mérito.

Recurso de André Luiz Dantas Ferreira:

Lei de Improbidade Administrativa. Aplicação aos agentes políticos. 

Possibilidade. Competência do Juízo de 1º grau. Precedentes. Precedentes. 

Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa confi gurado.

1. É pacífi co o entendimento desta Corte no sentido de que a Lei n. 8.429/1992 

é aplicável aos agentes políticos, bem como que não há foro privilegiado nas 

ações de improbidade administrativa, devendo ser julgadas pelo juiz de primeiro 

grau. Precedentes desta Corte.

2. Conquanto os elementos de provas, regularmente, produzidos em inquérito 

civil instaurado pelo Ministério Público possam, legitimamente, embasar a 

propositura de ação de improbidade administrativa (v.g.: AgRg no AREsp 113.436/

SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.5.2012; REsp 401.472/

RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.4.2011; REsp 644.994/MG, 

Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 21.3.2005 p. 336), no caso 

dos autos, a situação fático-jurídica consignada no acórdão recorrido denota que 

o enquadramento dos fatos apurados como ímprobos necessitaria de instrução 

probatória, razão pela qual não seria possível o julgamento antecipado da lide. 

Precedentes nesse sentido: REsp 1.238.261/PR, minha relatoria, 1ª T., DJe de 12.3.2014; 

AgRg no AREsp 47.339/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., DJe de 

24.4.2013; REsp 1.228.306/PB, Rel. Ministro Castro Meira, 2ª T., DJe de 18.10.2012.

3. Recurso especial provido, por ofensa aos artigos 130 e 330, inciso I, do CPC, 

para anular o acórdão recorrido, bem como a sentença, determinando a abertura da 

instrução probatória.

Recurso de Juarez Batista dos Santos:

Lei de Improbidade Administrativa. Aplicação aos agentes políticos. 

Possibilidade. Competência do Juízo de 1º grau, conforme fundamentação supra. 

Precedentes.

1. Conforme fundamentação supra, a LIA é aplicável aos agentes políticos, 

bem como que não há foro privilegiado nas ações de improbidade administrativa, 

devendo ser julgadas pelo juiz de primeiro grau.

2. Recurso especial não provido quanto à preliminar de incompetência, 

restando prejudicada a análise do mérito.

Recurso do Ministério Público do Estado de Sergipe:

1. Recurso especial prejudicado (STJ, REsp 1.421.942/SE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 17.12.2015).

Assim, o feito deve ser anulado, desde a prolação da sentença, inclusive, 

para que, com o retorno dos autos à origem, seja facultada às partes a produção 
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de provas, restando prejudicada a análise das demais alegações expostas nos 

Recursos Especiais.

Ante o exposto, conheço dos Recursos Especiais e dou-lhes parcial provimento, 

para, afastando as preliminares de incompetência do Juízo de 1º Grau e de não 

sujeição dos agentes políticos às disposições da Lei n. 8.429/1992, anular o feito, 

desde a prolação da sentença, inclusive, para que, com o retorno dos autos à 

origem, seja facultada às partes a produção de provas.

É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Recurso especial. Processual Civil. Improbidade 

administrativa. Uso de celulares para fi ns particulares às custas do 

Erário municipal. Agentes políticos. Submissão à Lei n. 8.429/1992. 

Inexistência de foro por prerrogativa de função. Julgamento antecipado 

da lide. Cerceamento de defesa configurado. Recursos especiais 

parcialmente providos.

Histórico de demanda

1. Trata-se na origem de ação proposta pelo Ministério Público do Estado 

de Sergipe pela prática de atos de improbidade administrativa praticados por 

prefeito, ex-prefeito, mãe e irmã do ex-prefeito consistentes na utilização de 

celulares para atendimento de interesses particulares às custas do erário do 

Município de Pirambu/SE, que teria suportado o prejuízo de R$ 40.837,65.

2. Em primeiro grau, em julgamento antecipado, a despeito do pedido 

de produção de provas por dois dos recorrentes, foi prolatada sentença que 

condenou todos os ora recorrentes pela prática dos atos ímprobos acima 

descritos, com base em elementos colhidos em Inquérito Civil (faturas 

telefônicas e testemunhos) e em documentos originados da Ação Penal 536/BA 

encaminhada pelo Superior Tribunal de Justiça a pedido do Ministério Público 

Estadual.

3. Em segundo grau, as Apelações de dois recorrentes foram desprovidas e 

a do outro parcialmente provida apenas para reduzir a pena de multa civil de R$ 

40.837,65 para 38.543,70 e afastar o dever de ressarcir solidariamente ao erário 

os valores pagos pelo uso dos telefones mencionados na demanda.
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4. Nos Recursos Especiais interpostos alega-se incompetência do juízo em 

razão de foro por prerrogativa de função; não sujeição dos agentes políticos à 

Lei de Improbidade Administrativa (LIA); cerceamento de defesa em razão do 

julgamento antecipado da lide e desproporcionalidade das sanções cominadas. 

Submissão dos agentes políticos à LIA e ausência de prerrogativa de foro por 

prerrogativa de função

5. A Ação de Improbidade Administrativa deve ser processada e julgada nas 

instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro 

por prerrogativa de função no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade, 

pois tal foro não se estende ao processamento das Ações de Improbidade 

Administrativa.

Cerceamento de defesa

6. Apesar de fortes os indícios da prática dos atos ímprobos pelos 

recorrentes, em razão de dois deles terem negado a ocorrência dos fatos e pedido 

oportunamente para produzir provas, especialmente o depoimento pessoal e o 

testemunhal, a fi m de contraditar a prova produzida no Inquérito Civil e, no 

caso de um dos recorrentes, para contextualizar a conversa telefônica objeto da 

Ação Penal, forçoso reconhecer que o julgamento antecipado violou os arts. 330, 

I, e 333, II, do CPC por cercear o direito de defesa dos recorrentes.

7. Havendo controvérsia e divergência sobre as versões aparentadas pelas 

partes era imprescindível a dilação probatória.

8. Se é verdade que os elementos colhidos em inquérito têm valor 

probatório, também o é que esse valor é relativo, porque tais elementos são 

obtidos sem observância do contraditório, podendo ser afastados quando 

confrontados por prova produzida sob o crivo do citado princípio, o que nesse 

caso, todavia, não ocorreu, a despeito de sua realização ter sido pleiteada.

9. Igualmente relativo o valor da prova originada do processo criminal, 

pois, apesar de os recorrentes terem tido a possibilidade de se manifestar sobre 

ela nesse feito, a citada prova decorre de processo penal em que eles não eram 

partes e que visava apurar fatos distintos dos discutidos na presente demanda. 

Além disso a prova decorrente da Ação Penal somente ampara a condenação de 

um dos recorrentes, mas não dos outros dois.

10. Os recorrentes não tiveram oportunidade de participar efetivamente 

da formação da decisão judicial, pois a sentença foi prolatada com base em 
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elementos de convicção produzidos exclusivamente pelo recorrido, em fase pré-

processual, sem a participação dialética dos recorrentes, e em prova oriunda de 

processo penal de que eles não foram partes.

11. Apesar de, em regra, ser vedado pela incidência da Súmula 7/STJ, 

em Recurso Especial, avaliar a suficiência dos elementos probatórios que 

justifi caram o julgamento antecipado da lide e a necessidade de produção de 

outras prova, especifi camente, no feito em exame, há cerceamento de defesa pelo 

julgamento antecipado.

Conclusão

12. Recursos Especiais parcialmente providos, acompanhando a relatora, a 

fi m de anular o feito desde a prolação da sentença e determinar o retorno dos 

autos para que seja permitido aos recorrentes produzir provas. Prejudicado o 

exame das demais alegações veiculadas nos Recursos Especiais.

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recursos Especiais 

interpostos, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição da 

República, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim 

ementado:

Apelação Cível. Ação de Improbidade Administrativa. Preliminares de 

Incompetência do Juízo e Nulidade da Sentença. Afastadas. Mérito. Uso por 

particulares de Telefones Celulares pagos as custas do Município de Pirambu. 

Condenação do Ex-Gestor e dos Benefi ciados. Mantida. Penalidade Minorada, a 

par do Princípio da Razoabilidade. Unânime.

I. A norma constitucional que estabelece a prerrogativa de foro diz respeito 

exclusivamente às ações penais, não alcançado, portanto, as ações de 

improbidade administrativa, disciplinadas pela Lei n. 8.429/1992, que possuem 

natureza cível, nos termos do art. 37, § 4º, da Constituição Federal. (AgRg no REsp 

1.382.920/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 5.12.2013).

II. A questão trazida pode ser solvida unicamente com olhos no acervo 

documental juntado, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa em 

virtude do julgamento antecipado da lide.

III. O debate sobre a necessidade do dolo genérico ou especifico perde 

consistência na presente causa, posto que, ao contrario daquelas em que se 

perquire enriquecimento próprio ou ferimento a princípios, esta demanda 

cinge-se a analise do prejuízo ao erário, item para o qual o art. 10 da Lei n. 

8.429/1992 e a jurisprudência do STJ dispensam a existência de dolo, em 

qualquer modalidade.
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IV. Diante quadro narrado nos autos e a par do montante da lesão causada, 

necessário readequar a pena imposta ao réu Juarez Batista dos Santos, mantendo 

incólumes os demais termos da decisão recorrida.

V. Recursos Conhecidos para negar provimento aos apelos de André 

Luiz Dantas Ferreira e Alice Maria Dantas Ferreira e dar parcial provimento à 

insurgência de Juarez Batista dos Santos.

O recorrente Juarez Batista dos Santos sustenta que há divergência 

jurisprudencial e violação dos arts. 273, 297, 334, 336, 454 e 456 do CPC. 

Defende que o juízo seria incompetente para aplicar as sanções da Lei de 

Improbidade Administrativa (LIA) aos agentes políticos, nos termos da Rcl 

2.138 do STF, e que o julgamento antecipado da lide, apenas com base em 

depoimentos colhidos em Inquérito Civil, afrontaria os direitos à ampla defesa 

e ao devido processo legal. Assevera não existir comprovação do elemento 

subjetivo acerca de seu consentimento com as condutas causadoras do prejuízo.

O recorrente André Luiz Dantas, a seu turno, alega que os arts. 1º, 2º, 

10, 12, II e parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, 267, IV, 330, I, 332, 333, 

II, e 535, II, do CPC foram ofendidos. Suscita a incompetência do juízo, ao 

argumento da prerrogativa de foro por ser deputado federal. Aduz a ocorrência 

de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, antes mesmo de prévia 

intimação das partes sobre o interesse em produzir provas. Sustenta que haveria 

negativa de prestação jurisdicional. Defende que as sanção de suspensão dos 

direitos políticos não observaria o limite do art. 12 da Lei de Improbidade e que 

não seria o caso de cumular todas as sanções previstas no citado dispositivo.

A recorrente Alice Maria Dantas Ferreira, por sua vez, alega que os arts. 

330, I, e 333, II, do CPC foram afrontados, ocorrendo cerceamento de defesa 

pelo julgamento antecipado, sem a intimação das partes para que manifestassem 

interesse na produção de provas. Defende que não teriam sido supridas as 

omissões apontadas em Embargos de Declaração. Aduz que o art. 12 da Lei n. 

8.429/1992 foi violado, pois a gravidade dos fatos não justifi caria a suspensão 

dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos.

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento e não 

provimento dos Recursos Especiais.

A eminente Relatora, Ministra Assusete Magalhães, deu parcial 

provimento aos Recursos Especiais, em judicioso voto assim ementado:

Administrativo e Processual Civil. Recurso especial. Improbidade administrativa. 

Uso indevido de aparelhos telefônicos às custas do Erário municipal. Submissão 
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dos agentes políticos às disposições da Lei n. 8.429/1992. Inexistência de foro 

por prerrogativa de função. Precedentes do STJ. Julgamento antecipado da 

lide. Cerceamento de defesa configurado. Recursos especiais conhecidos e 

parcialmente providos.

I. Recursos Especiais interpostos contra acórdão que provera, em parte, a 

Apelação interposta pelo primeiro recorrente e negara provimento às Apelações 

interpostas pelos outros dois recorrentes. As Apelações foram interpostas 

contra sentença que, por sua vez, julgara procedente o pedido, em Ação Civil 

Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, na qual postula 

a condenação dos réus pela prática de ato de improbidade administrativa, 

consubstanciado no uso indevido de aparelhos celulares às custas do Município 

de Pirambu/SE.

II. É fi rme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

as disposições contidas na Lei n. 8.429/1992 são aplicáveis aos agentes políticos. 

Nesse sentido: STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, 

DJe de 28.9.2011; REsp 1.421.942/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, DJe de 17.12.2015; REsp 1.414.757/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe de 16.10.2015; AgRg no REsp 1.513.451/CE, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26.6.2015; AgRg no AREsp 

116.979/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 19.4.2013.

III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não existe 

foro privilegiado por prerrogativa de função para o processamento e julgamento 

da ação civil pública de improbidade administrativa” (STJ, AgRg na AIA 32/AM, 

Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 13.5.2016). Em igual 

sentido: STJ, AgRg na Rcl 10.037/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte 

Especial, DJe de 25.11.2015; AgRg na MC 20.742/MG, Rel. Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 27.5.2015.

IV. Na hipótese, após a apresentação das contestações, da réplica, pelo 

Ministério Público, da juntada de documento relativo a prova emprestada, 

ouvidas as partes, o Juiz, ao fundamento de que “a prova material e documental 

acosta aos autos impõe julgamento antecipado da lide”, proferiu sentença, 

julgando procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, em relação 

aos ora recorrentes. Ocorre que, diante das peculiaridades do caso, o julgamento 

antecipado do feito violou o disposto nos arts. 330, I, e 333, II, do CPC/1973, 

cerceando o direito de defesa dos recorrentes, que, desde a contestação, 

requereram a produção de prova testemunhal, cujo rol seria apresentado no 

prazo do art. 407 do CPC/1973, além de “produção de todos os meios de prova em 

direito admitidos, em especial, a ouvida do depoimento pessoal, de testemunhas, 

juntada de documentos, e outros que se fi zerem necessários à demonstração da 

verdade dos fatos”. Sem passar à instrução do feito, o Juízo de 1º Grau proferiu 

sentença, desde logo, julgando antecipadamente a lide, com fundamento nas 

faturas e testemunhos, colhidos no Inquérito Civil Público, sem contraditório, 
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condenando os ora recorrentes pelo ato ímprobo e julgando improcedente a 

ação, quanto à corré Cláudia Patrícia Dantas Ferreira, quanto ao uso do aparelho 

celular (79) 9977-1409.

V. No caso, não há discussão sobre o fato de o Município de Pirambu/SE ter 

arcado com as despesas decorrentes do uso das linhas telefônicas indicadas 

na inicial. O cerne da controvérsia consiste em defi nir quem teria utilizado os 

aparelhos telefônicos, no período compreendido entre 2005 e 2007, posto que os 

réus negam sua utilização. Nesse contexto, a correta elucidação da matéria fática, 

tendo em vista a divergência de versões apresentadas pelas partes, demandaria 

dilação probatória. Isso porque a prova oral, utilizada pela sentença, como base 

para a condenação – mantida, em parte, pelo acórdão recorrido –, trata-se, 

na verdade, de depoimentos de testemunhas ouvidas apenas no âmbito do 

Inquérito Civil Público, e de prova emprestada (interceptação telefônica), oriunda 

de processo criminal do qual os ora recorrentes não eram partes e cujos fatos 

apurados não guardam relação com a matéria discutida nos autos.

VI. Assim, não obstante sejam fortes os indícios da existência de atos de 

improbidade administrativa, tendo os réus, em especial o segundo recorrente, 

em suas defesas, negado a ocorrência dos fatos e requerido a produção de 

prova testemunhal, em Juízo, com o objetivo de contraditar aquela produzida 

no Inquérito Civil Público, bem como contextualizar a conversa telefônica objeto 

da referida prova emprestada, forçoso reconhecer que, no caso, o julgamento 

antecipado do feito violou os arts. 330, I, e 333, II, do CPC/1973.

VII. Na forma da jurisprudência, “não se achando a causa suficientemente 

madura, seu julgamento antecipado, à luz do art. 330, I, do CPC, enseja a 

confi guração de cerceamento de defesa do réu condenado que, oportunamente, 

tenha protestado pela produção de prova necessária à demonstração de suas 

pertinentes alegações, tal como ocorrido no caso em exame” (STJ, REsp 1.538.497/

SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17.3.2016). Na mesma 

orientação: STJ, REsp 1.330.058/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe de 28.6.2013; REsp 1.421.942/SE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 17.12.2015.

VIII. Recursos Especiais conhecidos e parcialmente providos, para, afastando as 

preliminares de incompetência do Juízo de 1º Grau e de não sujeição dos agentes 

políticos às disposições da Lei n. 8.429/1992, anular o feito, desde a prolação da 

sentença, inclusive, para que, com o retorno dos autos à origem, seja facultada às 

partes a produção de provas.

Em síntese, Sua Excelência entendeu que, apesar dos fortes indícios da 

existência de atos de improbidade administrativa, o julgamento antecipado 

cercearia a defesa dos réus, especialmente daqueles que requereram a produção 

de provas, em Juízo, com o objetivo de contraditar aquela produzida no Inquérito 

Civil Público e contextualizar a conversa telefônica objeto de prova emprestada.
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Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia.

Passo ao meu voto.

Histórico de demanda

Trata-se na origem de ação proposta pelo Ministério Público do Estado de 

Sergipe contra Juarez Batista dos Santos, André Luiz Dantas Ferreira (André 

Moura), Alice Maria Dantas Ferreira (Lila Moura) e Cláudia Patrícia Dantas 

Ferreira, pela prática de atos de improbidade administrativa consistentes na 

utilização de celulares para atendimento de interesses particulares às custas 

do erário do Município de Pirambu/SE, que teria suportado o prejuízo de R$ 

40.837,65.

Sustentou-se que Juarez Batista dos Santos, em seu mandato como prefeito, 

permitira que André Luiz Dantas Ferreira (André Moura), seu antecessor, 

utilizasse os números de telefone 9982-2502, 9982-2500 e 9982-2002; Alice 

Maria Dantas Ferreira (Lila Moura), o número 9971-6308 e Cláudia Patrícia 

Dantas Ferreira, o número 9977-1409 às custas do tesouro municipal.

Em primeiro grau, Juarez Batista dos Santos, André Luiz Dantas Ferreira 

(André Moura) e Alice Maria Dantas Ferreira foram condenados pela prática 

dos atos ímprobos acima descritos. A sentença foi prolatada em julgamento 

antecipado, a despeito do pedido de produção de provas pelos dois últimos 

recorrentes, com base em elementos colhidos em Inquérito Civil (faturas 

telefônicas e testemunhos) promovido pelo Ministério Público Estadual e em 

documentos originados da Ação Penal 536/BA, encaminhada pelo Superior 

Tribunal de Justiça a pedido do citado Parquet.

Em segundo grau, as Apelações de André Luiz Dantas Ferreira e Alice 

Maria Dantas Ferreira foram desprovidas, e o apelo de Juarez Batista dos 

Santos foi parcialmente provido apenas para reduzir a pena de multa civil de R$ 

40.837,65 para 38.543,70 e afastar o dever de ressarcir solidariamente ao erário 

os valores pagos pelo uso dos telefones mencionados na demanda.

Submissão dos agentes políticos à Lei de Improbidade e ausência de prerrogativa 

de foro por prerrogativa de função

No tocante à alegada incompetência do juízo e não sujeição dos agentes 

políticos à Lei n. 8.429/1992 aduzida pelos recorrentes André Luiz Dantas 

Ferreira e Juarez Batista dos Santos, os recursos não prosperam.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

328

Como bem ressaltado pela Ministra relatora, a Ação de Improbidade 

Administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, ainda 

que proposta contra agente político que tenha foro por prerrogativa de função 

no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade, pois tal foro não se estende 

ao processamento das Ações de Improbidade Administrativa. Nesse sentido:

Questão de ordem. Ação de Improbidade Administrativa. Réus 

Desembargadores de TRT. Competência das instâncias ordinárias. Prerrogativa 

de foro adstrita à persecução criminal. Reformulação do entendimento da Corte 

Especial do STJ. Devolução dos autos à origem.

1. “A ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas 

instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro 

privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade” (AgRg na Rcl 

12.514/MT, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em 16.9.2013, DJe 

26.9.2013).

2. Questão de ordem resolvida com a determinação de devolução dos autos 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que se julgue as apelações 

pendentes.

(AIA 45/AM, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 19.3.2014).

Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Destrancamento do apelo nobre interposto contra decisão interlocutória. 

Requisitos. Ausência. Ação de improbidade administrativa. Competência.

1. O destrancamento de recurso especial interposto contra decisão 

interlocutória pressupõe, além da comprovação do risco de dano irreparável, que 

o interessado demonstre a forte probabilidade de êxito do recurso especial.

2. Na espécie, contudo, a preliminar de incompetência do juízo de primeiro 

grau foi afastada pelo Tribunal de origem, sob o argumento de que o foro 

por prerrogativa de função não se estende ao processamento das ações por 

improbidade administrativa, o que se compatibiliza com a orientação pacifi cada 

nesta Corte.

3. “A ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas 

instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro 

privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade” (AgRg na Rcl 

12.514/MT, Rel. Ministro Ari Pargendler, DJe 26.9.2013).

4. Ausente a plausibilidade do direito, fi ca prejudicada a análise do periculum 

in mora.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 422.394/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 

14.3.2014).
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Processo Civil. Administrativo. Improbidade administrativa. Competência 

da Justiça Federal de primeiro grau. Precedentes. Nulidade do processo não 

demonstrada.

1. A Corte Especial firmou entendimento no sentido de que o foro 

por prerrogativa de função não se estende ao processamento das ações de 

improbidade administrativa. (AgRg na Rcl 12.514/MT, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, julgado em 16.9.2013, DJe 26.9.2013.) No mesmo sentido: EDcl 

no AgRg no REsp 1.216.168/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 24.9.2013, DJe 4.10.2013.

2. A norma constitucional que estabelece a prerrogativa de foro perante o 

Supremo Tribunal Federal para parlamentares federais diz respeito exclusivamente 

às ações penais, não alcançado, portanto, as ações de improbidade administrativa, 

disciplinadas pela Lei n. 8.429/1992, que possuem natureza cível, nos termos do 

art. 37, § 4º, da Constituição Federal.

3. Havendo indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de 

Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, pois, na fase 

inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei n. 8.429/1992, vale o princípio do in 

dubio pro societate, a fi m de possibilitar o maior resguardo do interesse público. 

Desse modo, o procedimento investigatório adotado pelo Ministério Público 

Federal não extrapolou suas atribuições constitucionais e legais.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.382.920/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

DJe 16.12.2013).

Ademais, o julgamento da Rcl 2.138 pelo STF não beneficia os ora 

recorrentes, porque, além de só possuir efeitos inter partes, a questão apreciada 

diz respeito aos crimes de responsabilidade previstos na Lei n. 1.079/1950, 

aplicável ao Presidente da República e aos Ministros de Estado.

Portanto, nesse aspecto, as insurgências não podem ser acolhidas.

Cerceamento de defesa

Diversamente, com relação à aludida ofensa aos arts. 330, I, 333, II, do 

CPC/1973, por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da 

lide, sem que fosse permitido aos ora recorrentes produzir provas, merecem 

prosperar as irresignações, conforme anotado pela relatora.

Como acima registrado, o aresto impugnado manteve a condenação dos 

recorrentes Juarez Batista dos Santos, André Luiz Dantas Ferreira (André 

Moura) e Alice Maria Dantas Ferreira (Lila Moura) pela prática dos atos 
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ímprobos unicamente com base nos elementos colhidos em Inquérito Civil 

promovido pelo Ministério Público Estadual (faturas telefônicas e testemunhos) 

e nos documentos originados da Ação Penal 536/BA.

O Tribunal consignou (fl s. 3.686-3.687):

Com efeito, dúvidas não pairam que os números 9982- 2502, 9982-2500 e 

9982-2002 foram utilizados pelo recorrente André Moura desde os tempos em 

que exercia o cargo de Prefeito Municipal de Pirambu, tanto que, quanto ao 

primeiro, ainda é o mesmo número utilizado e pago pela Câmara Federal no 

exercício atual da legislatura e, quanto aos outros, é farta a prova testemunhal de 

seus usos (vide fl s.461, 332 e 82).

Pertinente à demandada Alice Maria Dantas Ferreira, de idem forma, o gozo 

do número 9971-6308 é insofi smável, em especial pela identifi cação do referido 

aparelho na agenda profi ssional do co-réu André Moura na época da campanha 

do mesmo ao cargo de Deputado Estadual. Ademais, o próprio ex-prefeito de 

Pirambu e ora demandado Juarez Batista dos Santos afi rmou categoricamente 

em sede de Inquérito Civil Público que forneceu a mencionada linha telefônica à 

recorrente.

Por fim, no que pertine à conduta de Juarez Batista dos Santos, que, em 

verdade, denunciou todo o sistema de entrega de telefones celulares, as próprias 

afi rmações do réu são capazes, por si só, de sustentarem a acusação, diante da 

manifesta prova de que permitiu que pessoa física utilizasse bens do acervo 

patrimonial da entidade que geria (art. 10, II da Lei n. 8.429/1992).

A Corte de origem afastou a alegação de cerceamento de defesa pelo 

julgamento antecipado, ao argumento de que seria desnecessária a produção de 

provas e de que seriam sufi cientes para a condenação os elementos obtidos em 

Inquérito Civil e na mencionada Ação Penal.

Constou do acórdão recorrido (fl s. 3.683-3.684):

Sob a perspectiva de que o magistrado singular não poderia julgar 

antecipadamente a lide, explicitam os apelantes verdadeira nulidade do decisório 

singular, ofensivo, então, aos postulados da ampla defesa e contraditório.

Mas uma vez, todavia, não vejo razões para acatar o pleito.

Isso porque a causa de pedir narrada na inicial, consistente em uso de 

telefones celulares pagos pela Prefeitura de Pirambu, é tema relacionado à 

prova documental já juntada (como faturas de conta e depoimentos em sede 

de Inquérito Civil Público), dispensando oitiva de testemunhas ou de terceiros a 

quem os réus impõe responsabilidades.

A questão ora trazida, portanto, pode ser solvida unicamente com olhos 

no acervo documental juntado, não havendo que se falar em ofensa à ampla 
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defesa - uma vez que, constatada falta de elo entre as ligações telefônicas e os 

demandados, será caso de absolvição da acusação imposta.

(...)

Narra o apelante André Luiz Dantas Ferreira que a base probatória que 

culminou na sentença guerreada advém de processo criminal (denominado 

Operação Navalha) em que não faz parte, tampouco se defendeu, o que levaria à 

sua imprestabilidade.

O argumento, conquanto sedutor, não tem abrigo na melhor doutrina e 

jurisprudência sobre a matéria, vez que, se de um lado a condenação tem como 

lastro Inquérito Civil Público feito pelo Ministério Público do Estado, de outro o 

veredicto não se sustenta unicamente em prova penal, não sendo certo perder 

sua força diante da argumentação recursal.

Contudo, como destacado pela e. relatora, apesar de fortes os indícios da 

prática dos atos ímprobos pelos recorrentes, em razão de André Luiz Dantas 

Ferreira e de Alice Maria Dantas Ferreira terem negado a ocorrência dos fatos 

e pedido oportunamente, vale dizer, desde a contestação, para produzir provas, 

especialmente, o depoimento pessoal e o testemunhal, a fi m de contraditar 

a produzida no Inquérito Civil e, no caso de André, para contextualizar a 

conversa telefônica, objeto da Ação Penal, forçoso reconhecer que o julgamento 

antecipado violou os arts. 330, I, e 333, II, do CPC por cercear o direito de 

defesa dos recorrentes.

Com efeito, havia controvérsia sobre quem utilizara as linhas telefônicas 

no período de 2005 a 2007, pois os recorrentes impugnaram os testemunhos 

apresentados na fase inquisitorial e os documentos colhidos em tal momento 

processual. Portanto, sendo divergentes as versões aparentadas pelas partes era 

imprescindível a dilação probatória.

Se é verdade que os elementos colhidos em inquérito têm valor probatório, 

também o é que esse valor é relativo porque tais elementos são obtidos sem 

observância do contraditório, podendo ser afastados quando confrontados por 

prova produzida sob o crivo do citado princípio, o que, todavia, não ocorreu, a 

despeito de sua realização ter sido pleiteada.

Igualmente relativo o valor da prova originada do processo criminal, pois, 

apesar de os recorrentes terem tido a possibilidade de se manifestar sobre ela 

nesse feito, a citada prova decorre de processo penal em que eles não eram 

partes e que visava apurar fatos distintos dos discutidos na presente demanda. 

Além disso a prova decorrente da Ação Penal somente ampara a condenação 
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do recorrente André Luiz Dantas Ferreira, mas não a de Alice Maria Dantas 

Ferreira e tampouco a de Juarez Batista dos Santos.

Dessa forma, evidente que os recorrentes não tiveram oportunidade de 

participar efetivamente da formação da decisão judicial, pois a sentença foi 

prolatada com base em elementos de convicção produzidos exclusivamente pelo 

recorrido, em fase pré-processual, sem a participação dialética dos recorrentes, e 

em prova oriunda de processo penal do qual eles não foram partes.

Portanto, apesar de, em regra, ser vedado pela incidência da Súmula 7/

STJ, em Recurso Especial, avaliar a sufi ciência dos elementos probatórios, que 

justifi caram o julgamento antecipado da lide e a necessidade de produção de 

outras provas, especifi camente no feito em exame, é patente a ocorrência de 

cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado.

Nesse sentido, confi ra-se acórdão relativo a caso análogo:

Administrativo e Processual Civil. Recurso especial. Ação civil pública. Lei de 

Improbidade Administrativa. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de 

defesa confi gurado.

1. Conquanto os elementos de provas, regularmente, produzidos em inquérito 

civil instaurado pelo Ministério Público possam, legitimamente, embasar a 

propositura de ação de improbidade administrativa (v.g.: AgRg no AREsp 113.436/

SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.5.2012; REsp 401.472/

RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.4.2011; REsp 644.994/MG, 

Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 21.3.2005 p. 336), no caso 

dos autos, a situação fático-jurídica consignada no acórdão recorrido denota que 

o enquadramento dos fatos apurados como ímprobos necessitaria de instrução 

probatória, razão pela qual não seria possível o julgamento antecipado da lide.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1.238.261/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 

em 20.2.2014, DJe 12.3.2014)

A mesma orientação segue o precedente já citado pela relatora (Recurso 

Especial 1.421.942/SE, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves), que 

envolvia os recorrentes Juarez Batista dos Santos e André Luiz Dantas Ferreira 

(André Moura) em outra ação de improbidade que igualmente fora julgada 

antecipadamente, com base em elementos colhidos em Inquérito Civil.

Conclusão

Diante do exposto, acompanho a e. Relatora e dou parcial provimento 

aos Recursos Especiais, a fi m de anular o feito desde a prolação da sentença e 
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determinar o retorno dos autos para que seja permitido aos recorrentes produzir 

provas, prejudicado o exame das demais alegações veiculadas nos Recursos 

Especiais.

RECURSO ESPECIAL N. 1.583.798-SC (2016/0034716-4)

Relator: Ministro Herman Benjamin

Recorrente: Fundação Universidade do Vale do Itajaí

Advogado: Scheila Frena Kohler e outro(s)

Recorrido: Bruna de Azevedo Ferreira

Recorrido: Jaime Mathiola Junior

Advogado: Jaime Mathiola Júnior (em causa própria) e outros

EMENTA

Consumidor. Ensino superior. Inadimplência. Curso distinto. 

Negativa de matrícula. Impossibilidade. Ausência de previsão legal.

1. Hipótese em que a corte de origem entendeu não haver amparo 

legal para a Universidade recusar a matrícula de aluno aprovado 

em concurso vestibular, por estar ele inadimplente com relação a 

mensalidades de curso anterior.

2. A instituição de ensino alega negativa de vigência ao art. 5º da 

Lei n. 9.870/1999, sob o argumento de que “a inadimplência sugerida 

na lei como óbice à matrícula de alunos inadimplentes não se restringe 

aos contratos em andamento”.

3. A prestação de serviços educacionais caracteriza-se como 

relação de consumo, motivo pelo qual devem incidir as regras 

destinadas à proteção do consumidor, o qual, por ser a parte mais 

vulnerável, merece especial atenção quando da interpretação das leis 

que, de alguma forma, incidem sobre as relações consumeristas.

4. A educação é um direito consagrado constitucionalmente, tal 

como prevê o art. 205 da Constituição Federal, in verbis: “A educação, 
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direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualifi cação para o trabalho”.

5. O dispositivo legal tipo por violado autoriza a negativa da 

instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno 

inadimplente.

6. No entanto, o caso trazido à análise do Superior Tribunal de 

Justiça não diz respeito à mera renovação de matrícula, mas sim à 

constituição de nova relação jurídica, ainda que na mesma instituição 

de ensino.

7. Não se mostra razoável que se proceda a uma interpretação 

extensiva da Lei em apreço de modo a prejudicar o consumidor, em 

especial aquele que almeja a inserção no ambiente acadêmico.

8. A eventual cobrança de valores em aberto poderá ser realizada, 

porém pelos meios legais ordinários, não se admitindo a pretendida 

negativa de matrícula na forma propugnada pela recorrente, uma vez 

que não há respaldo legal para tal ato.

9. 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).” O Sr. Ministro Mauro Campbell 

Marques, as Sras. Ministras Assusete Magalhães (Presidente) e Diva Malerbi 

(Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região) votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Humberto Martins.

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

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 7.10.2016
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RELATÓRIO

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

III, “a”, da CF) interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região assim ementado:

Administrativo. Mandado de segurança. Ensino superior. Matrícula. 

Inadimplência. Curso distinto.

A regra dos artigos 5º e 6º da Lei n. 9.870/1999 autoriza a negativa da instituição 

de ensino superior em realizar a matrícula de aluno(a) inadimplente, ao fi nal 

do período letivo. Entretanto, versando o caso em exame de impedimento de 

matrícula tendo por base débito oriundo de curso diferente daquele que a aluna 

freqüenta atualmente, inviável a restrição imposta pelo impetrado. Precedentes 

deste Tribunal.

A recorrente, nas razões do Recurso Especial (fl s. 237-247, e-STJ), sustenta 

que ocorreu, além de divergência jurisprudencial, violação do art. 5º da Lei n. 

9.870/1999, tendo em vista que o acórdão recorrido entendeu pela possibilidade 

da realização de matrícula da ora recorrida, apesar da inadimplência com a 

instituição de ensino, ora recorrente.

Acrescenta que “a inadimplência sugerida na lei como óbice à matrícula de 

alunos inadimplentes não se restringe aos contratos em andamento”.

Por fi m, pugna pelo reconhecimento na negativa de vigência do dispositivo 

legal acima mencionado, bem como pela constatação que há interpretação 

divergente dada por outro Tribunal acerca da matéria aqui em apreço.

Solicita, ainda, aplicação do efeito suspensivo ao presente Recurso Especial.

Contrarrazões às fl s. 258-262, e-STJ.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator): Os autos foram recebidos 

neste Gabinete em 2.3.2016.

A irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, no que concerne ao pedido de concessão de efeito suspensivo 

ao Recurso Especial, afi rmo que a outorga somente pode ser efetivada no STJ 
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por meio de Medida Cautelar, prevista no art. 288 do Regimento Interno desta 

Corte, razão pela qual indefi ro o pleito.

Nesse sentido:

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Mandado de segurança. Abono salarial. Incorporação à remuneração. 

Recurso especial. Efeito suspensivo. Medida cautelar. Alegada violação aos arts. 23 

da Lei n. 12.016/2009, 1º, X, da Lei n. 9.717/1998, 1º, §§ 2º e 3º, alíneas a e b, e 24 

da Lei Complementar n. 101/2000. Ausência de prequestionamento. Súmula 282/

STF. Lei Complementar Estadual n. 39/2002 e Decretos Estaduais n. 2.219/1997 e 

2.836/1998. Incidência da Súmula 280/STF. Agravo regimental improvido.

I. A jurisprudência desta Corte é fi rme no sentido de que “não cabe apreciação, 

pelo STJ, do pedido de efeito suspensivo a Recurso Especial feito nas próprias 

razões do recurso. A Ação Cautelar é o meio adequado para requerer efeito 

suspensivo da decisão impugnada (STJ, AgRg no REsp 1.538.963/SP, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2016).

(...)

(AgRg no AREsp 647.641/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda 

Turma, julgado em 17.3.2016, DJe 30.3.2016)

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Inviável analisar o pedido 

de efeito suspensivo ao recurso especial quando pleiteado nas razões do apelo 

nobre. Violação ao art. 535, II, do CPC. Inexistência. Julgamento antecipado da 

lide. Ausência de ilegalidade. Revisão dos fundamentos do acórdão recorrido. 

Súmulas 5 e 7 do STJ. Agravo regimental não provido.

1. É inviável analisar o pedido de efeito suspensivo ao recurso especial quando 

pleiteado nas razões do apelo nobre. Conforme determina o art. 288 do RISTJ, 

a medida cautelar é a via adequada para o pedido de tutela antecipada com o 

objetivo de conferir efeito suspensivo ao recurso especial, devendo ser ajuizada 

de forma apartada, desde que satisfeitos os requisitos do fumus boni iuris e 

periculum in mora.

(...)

Passo à análise do mérito.

Conforme relatado pela Corte a quo, trata-se, na origem, de Apelação 

e remessa ofi cial interpostas contra sentença que concedeu a segurança para 

determinar à autoridade impetrada a efetivação da matrícula dos ora recorridos 

no curso de Direito para o primeiro semestre de 2015, indeferida em razão 

de inadimplência oriunda de curso diferente daquele que a aluna atualmente 

frequenta.
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O Tribunal Regional, ao dirimir a controvérsia, entendeu “não haver 

amparo legal para a Universidade recusar a matrícula de aluno aprovado em 

concurso vestibular, por estar ele inadimplente com relação a mensalidades de 

curso anterior. Tais débitos dizem respeito a outra relação jurídica, devendo ser 

reclamados na via própria, e não podem obstar o direito do aluno ao ingresso na 

instituição de ensino mediante aprovação em novo concurso vestibular”.

Em Recurso Especial, a Universidade do Vale do Itajaí alega que houve 

negativa de vigência ao art. 5º da Lei n. 9.870/1999, sob o argumento de que “a 

inadimplência sugerida na lei como óbice à matrícula de alunos inadimplentes 

não se restringe aos contratos em andamento”.

Tecidas tais considerações, impende destacar, conforme consignei em 

trabalho doutrinário, que o direito contemporâneo se orienta no sentido da 

busca pela efetividade. Assim, não basta que as normas sejam interpretadas de 

forma isolada. Há a necessidade de identifi car sua fi nalidade e relacionar seu 

sentido e alcance com outras normas do sistema jurídico.

Nessa linha, não bastam leis bem elaboradas e que resultem das melhores 

intenções do legislador. É preciso interpretá-las e aplicá-las concretamente, o 

que exige não apenas prudência, mas uma visão sistemática do ordenamento 

jurídico, atentando-se a possíveis contradições que possam existir entre as 

normas, e o sentido constitucionalmente adequado à aplicação ao caso concreto 

(Manual de Direito Consumidor, 5ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2013, p. 134).

Ciente disso, vale salientar que a prestação de serviços educacionais 

caracteriza-se como relação de consumo, motivo pelo qual devem incidir 

as regras destinadas à proteção do consumidor, o qual, por ser a parte mais 

vulnerável, merece especial atenção quando da interpretação das leis que, de 

alguma forma, incidem sobre as relações consumeristas

A propósito:

Recurso especial. Serviços educacionais. Relação de consumo. Aplicação do 

CDC. Fato do serviço. Prescrição quinquenal.

1. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de prestação de 

serviços educacionais constitui relação de consumo.

2. Nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o 

prazo prescricional de 5 anos (artigo 27 do CDC).

3. O termo inicial da prescrição começa a fl uir a partir do momento em que o 

direito é violado, o qual coincide com o momento de nascimento da pretensão.
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4. Recurso especial não provido.

(REsp 647.743/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 4.12.2012, DJe 11.12.2012)

Destaco que o ponto de partida do CDC é a afi rmação do Princípio da 

Vulnerabilidade do Consumidor, mecanismo que visa a garantir igualdade 

formal-material aos sujeitos da relação jurídica de consumo.

Ainda sobre o princípio da vulnerabilidade, impende colacionar o 

ensinamento de João Batista de Almeida:

Desdobra-se em dois subprincípios. Primeiro, o de elaboração das normas 

jurídicas, a signifi car que as novas leis a serem editadas no setor deverão manter 

ou ampliar o conteúdo protetivo, tendo por fundamento teleológico o direito 

constitucionalmente previsto de defesa do consumidor (CF, art. 5º, XXXII). 

Segundo, o do sancionamento e interpretação das cláusulas e das normas jurídicas, 

por força do qual se objetiva alcançar a situação mais favorável para o consumidor, 

quer em razão do cunho protetivo da legislação para o consumidor, quer em razão 

do cunho protetivo da legislação, quer pela aceitação de sua inexperiência e 

vulnerabilidade, de modo a alcançar efetividade na tutela (...) (A Proteção Jurídica 

do Consumidor, 6ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 50) - grifei.

Também, não se pode olvidar que a educação, dada sua extrema 

relevância para o desenvolvimento da sociedade, é um direito consagrado 

constitucionalmente, tal como prevê o art. 205 da Constituição Federal, in 

verbis: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualifi cação para o trabalho”.

No caso dos autos, a parte insurgente defende a possibilidade de negar a 

efetivação da matrícula da ora recorrida, em razão de inadimplência oriunda de 

curso diverso daquele que a aluna atualmente frequenta. Sustenta haver respaldo 

para tanto no 5º da Lei n. 9.870/1999, o qual preconiza:

Art. 5º Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito 

à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o 

regimento da escola ou cláusula contratual.

Observa-se que o citado dispositivo legal expressamente autoriza a negativa 

da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente.
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No entanto, o caso trazido à análise desta Corte Superior não diz respeito 

à mera renovação de matrícula, mas sim à constituição de nova relação jurídica, 

ainda que na mesma instituição de ensino, na qual a recorrida, devidamente 

aprovada em concurso vestibular, pretende iniciar seus estudos no Curso de 

Direito.

Assim, assevero que não se mostra razoável que se proceda a uma 

interpretação extensiva da Lei em apreço de modo a prejudicar o consumidor, 

em especial aquele que almeja sua inserção no ambiente acadêmico. Não é esse 

o ideal balizador do ordenamento jurídico pátrio, o qual possui como escopo 

assegurar as diretrizes hermenêuticas de interpretação mais benéfi cas ao sujeito 

mais vulnerável da relação.

É importante lembrar que não se pretende construir um entendimento 

no sentido de que a dívida da ora recorrida com a instituição de ensino seja 

inexigível. A eventual cobrança de valores em aberto poderá ser realizada, 

porém pelos meios legais ordinários. O que não se admite, repito, é a pretendida 

negativa de matrícula na forma propugnada pela recorrente, uma vez que não há 

respaldo legal para tal ato.

Por tudo isso, entendo que o acórdão objurgado não merece reparos, 

devendo ser mantido em sua integralidade.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial.

É como voto.





Segunda Seção
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Advogado: Jose Carlos Baptista Puoli
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EMENTA

Recurso especial repetitivo. Direito Civil e do Consumidor. 

Processual Civil. Incorporação imobiliária. Venda de unidades 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

344

autônomas em estande de vendas. Corretagem. Cláusula de 

transferência da obrigação ao consumidor. Alegação de abusividade. 

Teoria da asserção. Legitimidade passiva da incorporadora. Validade 

da cláusula. Serviço de Assessoria Técnico-Imobiliária (SATI). 

Cobrança. Descabimento. Abusividade.

1. Tese para os fi ns do art. 1.040 do CPC/2015:

1.1. Legitimidade passiva ad causam da incorporadora, na 

condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao 

consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de 

taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega 

prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.

2. Caso concreto:

2.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar 

de ilegitimidade.

2.2. “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-

comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos 

contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em 

regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado 

o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do 

valor da comissão de corretagem” (tese fi rmada no julgamento do 

REsp 1.599.511/SP).

2.3. “Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor 

do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade 

congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de 

imóvel” (tese fi rmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP).

2.4. Improcedência do pedido de restituição da comissão de 

corretagem e procedência do pedido de restituição da SATI.

3. Recurso Especial provido, em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 

a Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, no 

caso concreto, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator.
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Para os efeitos do artigo 1.040 do NCPC foi fixada a seguinte tese: 

“Legitimidade passiva ad causam da incorporadora, na condição de promitente-

vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-

comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem 

e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na 

transferência desses encargos ao consumidor”. Os Srs. Ministros Maria Isabel 

Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, 

Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha e Luis Felipe 

Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Vencido, apenas quanto à tese repetitiva, o Sr. Ministro Luis Felipe 

Salomão.

Sustentaram oralmente o Dr. Rubens Carmo Elias Filho, pelo recorrente 

Topazio Brasil Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, e o Dr. Marcelo de 

Andrade Tapai, pelo Recorrido Carlos Tukamoto.

Brasília (DF), 24 de agosto de 2016 (data de julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 6.9.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Trata-se de recurso especial 

interposto por Topazio Brasil Empreendimento Imobiliario SPE Ltda em face de 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

Compromisso de venda e compra de imóvel novo. Atraso na entrega a 

ser ressarcido até o efetivo recebimento das chaves. Imposição unilateral de 

comissão de corretagem sem possibilidade de recusa pelo comprador. Venda 

casada confi gurada. De rigor o ressarcimento ao autor do valor desembolsado a 

este título. Ausência de contraio descritivo dos serviços que permitiriam cobrança 

de laxa de assessoria imobiliária. Devolução da quantia mantida. Inteligência do 

art. 39, 1, da Lei n. 8.078/1990. Ilícito civil que determina a obrigação de pagar 

tal quantia ao consumidor com juros e correção monetária independentemente 

de ter sido o pagamento efetuado a outrem. Atraso deveras previsível e comum 

em negócios de tal natureza, já compensado pela indenização mensal. Dano 

moral indenizável não confi gurado. Litigantes que foram vencidos em substancial 

parte das pretensões. Manutenção da divisão das custas e despesas processuais 

e que cada qual remunere seus próprios patronos de rigor. Recurso do autor 
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parcialmente provido para impor a devolução da taxa de corretagem com juros 

de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pela tabela prática do TJSP 

a partir do desembolso e recurso da ré desprovido. (fl . 432)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl s. 455/459).

Em suas razões, a recorrente alega violação dos arts. 14, 18 e 39, inciso I, 

do Código de Defesa do Consumidor, dos arts. 267, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, e dos arts. 265, 724 e 725 do Código Civil, além de divergência 

jurisprudencial, sob os argumentos de: (a) ilegitimidade passiva da incorporadora; 

(b) inexistência de solidariedade entre a construtora e a sociedade corretora; (c) 

inexistência de vício do produto ou fato do produto ou serviço; (d) existência de 

empreendimentos de outras corretoras no stand de vendas; (e) inocorrência de 

venda casada; (f ) clareza da informação publicitária e contratual; (g) legalidade 

da transferência ao consumidor do encargo da comissão de corretagem; (h) 

“praxe comercial na venda de imóveis novos”; e (i) efetiva prestação dos serviços de 

corretagem e de assessoria técnico-imobiliária (SATI).

Aduz, também, divergência jurisprudencial, citando acórdãos dos Tribunais 

de Justiça dos Estados do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e do Rio de 

Janeiro, bem como acórdão desta Corte Superior.

Contrarrazões às fl s. 509/526.

O recurso especial foi admitido pelo Tribunal de origem como 

representativo da controvérsia (cf. fl s. 528/531) e encaminhado a esta Corte 

Superior, tendo sido distribuído à minha relatoria.

Tendo em vista a multiplicidade de recursos identifi cados pelo Tribunal 

de origem com fundamento em idêntica controvérsia, decidi afetar o presente 

recurso à Segunda Seção para, nos termos do art. 543-C do Código de Processo 

Civil, uniformizar do entendimento sobre a legitimidade passiva da incorporadora 

(promitente vendedora) para responder pela restituição da comissão de corretagem 

e da taxa de serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), sob o fundamento de 

abusividade da transferência desses encargos ao consumidor (Tema 939).

Tendo em vista a multiplicidade de reclamações que estavam aportando 

nesta Corte Superior, determinei extensão do sobrestamento de recursos aos 

Juizados Especiais (cf. fl . 548).

Posteriormente, nos autos da Medida Cautelar 25.323/SP, o sobrestamento 

foi estendido para todas as ações pendentes sobre o tema.
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Intervieram na lide recursal, na qualidade de amici curiae, a Defensoria 

Pública da União - DPU, a União - Fazenda Nacional, a Associação Brasileira de 

Incorporadoras Imobiliária - ABRAINC, o Sindicato da Indústria da Construção 

Civil da Grande Florianópolis - SINDUSCON/FPOLIS e o Sindicato da Indústria 

da Construção Civil de Grandes Estruturas no Estado de São Paulo - SINDUSCON/

SP.

O Instituto Potiguar de Defesa dos Consumidores - IPDCON, embora 

admitido como amicus curiae, não se manifestou a respeito da questão afetada 

(cf. fl . 1.442).

A Defensoria Pública da União opinou pela legitimidade passiva das 

incorporadoras (cf. fl s. 551/556).

A União opinou pela invalidade da cláusula que transfere ao consumidor a 

obrigação de pagar a comissão de corretagem (cf. fl s. 1.869/1.876).

Por sua vez, a ABRAINC (fl s. 1.323/1.423) e o SINDUSCON - FPOLIS 

(fl s. 1.678/1.724), opinaram pela ilegitimidade passiva das incorporadoras.

O SINDUSCON - SP manifestou pela legalidade da transferência da 

obrigação para o consumidor, pela legalidade da SATI e pela prescrição trienal 

da pretensão de restituição do valor pago a título de comissão de corretagem.

O Ministério Público Federal, como custos legis, ofereceu parecer sintetizado 

nos termos da seguinte ementa:

- Recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, nos termos 

do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008, que aponta violação aos arts. 

256, 265, 724 e 725, todos do CC, 267, VI, do CPC, e dissídio jurisprudencial.

- Tese para os efeitos do art. 543-C, do CPC: “legitimidade passiva da 

incorporadora (promitente vendedora) para responder pela restituição da 

comissão de corretagem e da taxa de serviço de assessoria técnico-imobiliária 

(SATI), sob o fundamento da abusividade da transferência desses encargos ao 

consumidor”.

- Flexibilização dos requisitos de admissibilidade em atenção ao interesse 

público sobre a tese do recurso repetitivo, devendo ser mitigada a incidência das 

Súmulas 5 e 7, do STJ, em análise preliminar.

- Acerca do caso concreto, verifi ca-se que o acórdão recorrido não infringiu o 

disposto no art. 535, do CPC, pois trouxe fundamentação clara e sufi ciente para 

dirimir a controvérsia integralmente, embora desfavorável aos interesses do 

Recorrente, o que não caracteriza prestação jurisdicional defi ciente.

- Tese fixada: o dever de transparência obriga o vendedor a estabelecer 

explicitamente cláusula que obriga o consumidor a assumir quaisquer encargos, 
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legais ou consensuais, mesmo que tais cobranças sejam praxe do mercado local, 

sendo ilegal a imposição do pagamento de comissão de corretagem e taxa 

de assessoria imobiliária (SATI) sobre contrato de serviços de corretagem do 

qual o consumidor não anuiu, requereu expressamente ou lhe foi diminuída 

a possibilidade de contestar, como se dá nos contratos de adesão, restando 

configurada a venda casada (prática abusiva) quando tais cobranças são 

condicionantes do negócio jurídico, sendo, nessas hipóteses, devida a restituição 

dos referidos encargos ao consumidor, pela construtora/incorporadora e pelo 

corretor/imobiliária, obrigados em solidariedade.

- Parecer pelo improvimento do recurso especial. (fl s. 1.445/1.462)

No dia 9.5.2016, foi realizada audiência pública sobre o tema da presente 

afetação, tendo havido manifestação oral de 14 expositores, além do Ministério 

Público Federal (cf. fl s. 1/609, apenso 1).

Paralelamente a este recurso, encontra-se afetado ao rito dos recursos 

especiais repetitivos o REsp 1.551.986/SP, referente ao tema da ilegitimidade.

Referente ao mérito da controvérsia (Tema 938), encontram-se afetados 

os seguinte recursos especiais representativos da controvérsia: 1.599.510/SP, 

1.551.956/SP, 1.599.511/SP, 1.599.618/SC e 1.602.800/DF.

O recorrido Carlos Tukamoto apresentou nos autos parecer da lavra da 

Prof.ª Judith Maritins-Costa e do advogado Dr. Gustavo Haical (fl s. 1.447/1.516).

Por sua vez, a recorrente Topázio Empreendimentos apresentou parecer da 

Prof.ª Cláudia Lima Marques (fl s. 1.796/1.836).

Também houve apresentação dos seguintes pareceres em favor da tese 

das incorporadoras, nos autos do REsp 1.551.956/SP: Araken de Assis (fl s. 

2.561/2.594), Ada Pellegrini Grinover (fl s. 2.967/3.011), Humberto Th eodoro Jr. 

(fl s. 3.012/3.059), Gustavo H. B. Franco (fl s. 3.060/3.067).

O Ministério Público Federal ofereceu alegações fi nais às fl s. 1979/1984, 

reiterando o parecer de fl s. 1.445/1.462, exceto quanto à responsabilidade 

solidária dos corretores pela restituição do valor da comissão de corretagem, que 

entendeu não cabível.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Relator): Eminentes colegas. 

O presente processo, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, 
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envolve questão de extrema relevância jurídica, social e econômica, que tem sido 

objeto de milhares de demandas no Poder Judiciário brasileiro.

Inicio analisando a questão afetada ao rito do art. 543-C do Código de 

Processo Civil (atuais arts. 1.036 ss. do CPC/2015), relativa à legitimidade 

passiva da incorporadora (promitente vendedora) para responder pela restituição da 

comissão de corretagem e da taxa de serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), 

sob o fundamento de abusividade da transferência desses encargos ao consumidor.

Essa controvérsia diz respeito a uma das condições da ação, que se inserem 

na categoria dos pressupostos de admissibilidade da tutela jurisdicional.

Segundo parte da doutrina processual brasileira, as condições da ação 

devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor (in 

statu assertionis) na petição inicial, eventualmente acompanhada de documentos, 

aplicando-se a chamada teoria da asserção ou da prospecção (prospettazione, na 

Itália).

Essa teoria é esposada, no Brasil, por doutrinadores como Alexandre Freitas 

Câmara, Kasuo Watanabe e José Carlos Barbosa Moreira.

Por todos, basta transcrever a lição de BARBOSA MOREIRA:

É conquista irreversível da moderna ciência do processo a distinção entre o 

mérito da causa e as chamadas “condições da ação” (rectius: condições do legítimo 

exercício do direito de ação).

No estádio atual da evolução científi ca, pode reputar-se descabida qualquer 

confusão entre juízo de mérito - no qual se declara fundada ou infundada a 

pretensão do autor, procedente ou improcedente o pedido -, e o juízo preliminar, 

em que se apura a concorrência daquelas condições, entre as quais se inclui a 

legitimatio ad causam.

Uma coisa é saber se o autor tem ou não tem, na verdade, o direito que 

postula; outra, bem diversa, é saber se ele está ou não habilitado a postulá-lo, a 

obter sobre a matéria o pronunciamento do órgão judicial, em sentido favorável 

ou desfavorável ao que pretende.

Tal diferenciação não é apenas de ordem doutrinária: consagra-a - e é o que 

mais importa - o nosso direito positivo. Basta lançar os olhos ao art. 267, VI, 

do Código de Processo Civil [vide art. 485, VI, do CPC/2015], segundo o qual 

o processo se extingue, sem julgamento do mérito, “quando não concorrer 

qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das 

partes e o interesse processual”.

Para que o autor deva ser considerado parte legítima, não tem a menor 

relevância perquirir-se a efetiva existência do direito que ele alega. Nem será 
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possível, aliás, antepor-se tal investigação ao juízo sobre a presença (ou ausência) 

do requisito da legitimidade, que é necessariamente, conforme se disse, 

preliminar. Averbar de ilegítima a parte, por inexistir o alegado direito, é inverter 

a ordem lógica da atividade cognitiva. A parte pode perfeitamente satisfazer 

a condição da legitimatio ad causam sem que, na realidade, exista o direito, a 

relação jurídica material. Mais: não há lugar para a verifi cação dessa inexistência 

senão depois que se reconheceu a legitimidade da parte; só o pedido de parte 

legítima é que pode, eventualmente, ser repelido no mérito, isto é, julgado 

improcedente.

O exame da legitimidade pois - como o de qualquer das condições da ação 

-, tem de ser feito com abstração das possibilidade que, no juízo de mérito, vão 

deparar-se ao julgador: a de proclamar existente ou a de declarar inexistente a 

relação jurídica que constitui a res in judicium deducta. Signifi ca isso que o órgão 

judicial, ao apreciar a legitimidade das partes, considera tal relação jurídica in 

statu assertionis, ou seja, à vista do que se afi rmou. Tem ele de raciocinar como 

quem admita, por hipótese, e em caráter provisório, a veracidade da narrativa, 

deixando para a ocasião própria (o juízo de mérito) a respectiva apuração, ante os 

elementos de convicção ministrado pela atividade instrutória.

Nada disso, aliás, representa novidade. Sob a vigência do Código anterior, e 

até em data mais recuada, já se sublinhava em sede doutrinária a necessidade 

de respeitar-se a sistemática acima descrita. Em clássica monografi a, publicada 

pela primeira vez em 1939, prelecionava, com a clareza de sempre, MACHADO 

GUIMARÃES: “Deve o juiz, aceitando provisoriamente as afi rmações feitas pelo 

autor - si vera sint exposita - apreciar preliminarmente as condições da ação, 

julgando, na ausência de uma delas, o autor carecedor de ação; só em seguida 

apreciará o mérito principal - isto é, a procedência ou a improcedência da ação” 

(A instância e a relação processual, in Estudos de Direito Processual Civil, Rio de 

Janeiro-S. Paulo, 1969, pág. 73).

A lição foi reiterada pelo inesquecível processualista, em trabalho referente 

à Carência de ação, onde recordava o ensinamento de LIEBMAN, contido em 

conferência que o mestre peninsular pronunciou quando de sua estada em nosso 

País, verbis: “... todo problema, quer de interesse processual, quer de legitimação 

ad causam, deve ser proposto e resolvido admitindo-se, provisoriamente e em 

via hipotética, que as afi rmações do autor sejam verdadeiras; só nesta base é 

que se pode discutir e resolver a questão pura da legitimação ou do interesse” (in 

Carência de ação, publicada conjuntamente com Limites Objetivos do Recurso de 

Apelação, Rio de Janeiro, 1961, pág. 19).

....................................................

Se quiséssemos recorrer aos subsídios da melhor doutrina estrangeira, 

verificaríamos sem dificuldade a perfeita coincidência das posições. Atente-

se, v.g., neste passo eloquente de UGO ROCCO: [...]. (Legitimação para agir. 

Indeferimento de petição inicial. in: Temas de direito processual. São Paulo: 

Saraiva, 1977, p. 199/201)
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Em sentido oposto à teoria da asserção, outra corrente doutrinária 

igualmente respeitável, capitaneada por CÂNDIDO RANGEL 

DINAMARCO, sustenta que as condições da ação podem ser analisadas em 

juízo de cognição plena, não fi cando restrita às alegações deduzidas pelo autor 

na inicial. É a chamada teoria da apresentação ou da exposição.

Na jurisprudência desta Corte Superior, prevalece a teoria da asserção, 

como se verifi ca nos seguintes julgados:

Processual Civil. Ação rescisória. Carência de ação não demonstrada.

- A ofensa à literalidade da lei confunde-se com o próprio mérito da rescisória. 

Havendo ofensa à literalidade da lei, o juízo é de procedência, e não de carência 

da ação.

- Apenas a ilegitimidade de partes, a falta de interesse processual e a 

impossibilidade jurídica do pedido permitem o juízo de carência da ação. Tais 

requisitos devem ser constatados in status assertionis, isto é, segundo aquilo que foi 

alegado na inicial, não estando demonstrados na hipótese.

Recurso Especial não conhecido.

(REsp 818.603/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

19.8.2008, DJe 3.9.2008)

Processual Civil e Tributário. Ação coletiva. Sindicato. Interesse de agir. 

Causa de pedir. Exigência de descrição pormenorizada da situação de todos os 

substituídos. Descabimento.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Coletiva proposta por sindicato em favor 

de servidores públicos da Universidade Federal de Pernambuco para que lhes 

seja reconhecido o direito à incidência de Imposto de Renda sobre verbas 

remuneratórias recebidas de forma acumulada por força de decisão judicial, 

de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que deviam ter sido 

pagas, e à repetição do indébito.

2. O Tribunal a quo confirmou a sentença que extinguiu o processo sem 

resolução de mérito, por entender que não fi cou comprovado o interesse de agir.

3. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do 

Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente 

a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

4. É clássica a concepção de que o interesse de agir é identifi cado pela análise 

do binômio necessidade-utilidade. Em outras palavras, a aludida condição 

da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à 

obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente 

útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica.
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5. Tem prevalecido na jurisprudência do STJ o entendimento de que a aferição das 

condições da ação deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz das afi rmações 

do demandante (Teoria da Asserção). Nesse sentido: AgRg no AREsp 205.533/SP, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 

53.146/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 5.3.2012; REsp 1.125.128/

RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.9.2012.

6. Em ações coletivas, é sufi ciente para a caracterização do interesse de agir a 

descrição exemplifi cativa de situações litigiosas de origem comum (art. 81, III, do 

CDC), que precisam ser solucionadas por decisão judicial.

7. A exigência de que o autor arrole todas as ações judiciais ajuizadas 

pelos substituídos, nas quais teriam ocorrido em tese a tributação indevida, é 

incompatível com o microssistema do processo coletivo, em que prevalece a 

repartição da atividade cognitiva em duas fases, caracterizada pela limitação 

da cognição, num primeiro momento, às questões fáticas e jurídicas comuns às 

situações dos envolvidos. Apenas posteriormente, em caso de procedência do 

pedido, é que a atividade cognitiva é integrada pela identifi cação das posições 

individuais de cada um dos substituídos (Processo coletivo: tutela de direitos 

coletivos e tutela coletiva de direitos, Teori Albino Zavascki, São Paulo, Editora 

Revista dos Tribunais, 2006, p. 162).

8. Portanto, é prescindível que a causa de pedir da ação coletiva propriamente 

dita (primeira fase cognitiva) contemple descrição pormenorizada das situações 

individuais de todos os servidores que supostamente foram submetidos a 

pagamento indevido de Imposto de Renda.

9. Recurso Especial provido.

(REsp 1.395.875/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 20.2.2014, DJe 7.3.2014, sem grifos no original)

Deve-se, portanto, analisar a questão da legitimidade das incorporadoras 

com base na teoria da asserção.

Nessa linha, considerando, em tese, as alegações dos consumidores, 

observa-se nesse tipo de demanda a afi rmação de que o consumidor compareceu 

a um estande de vendas com o objetivo de comprar um imóvel, mas acabou 

sendo obrigado a arcar com os custos dos serviços de corretagem prestados por 

corretores escolhidos pela incorporadora.

Confi ra-se, a propósito, o seguinte trecho da inicial dos presentes autos:

No dia em que o autor esteve presente no stand de vendas da ré, foi

atendido por um vendedor, funcionário da Lopes, preposta da ré e responsável 

pela vendas das unidades, o qual apresentou o projeto do empreendimento, o 

preço e as formas de pagamento.



Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 28, (244): 341-377, outubro/dezembro 2016 353

O vendedor da Lopes, de apelido Passarela, informou que a unidade estava 

à venda por RS 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme documento 14, o 

que depois ele verifi cou não ser verdadeiro, pois conforme contrato o real valor 

da unidade era RS 487.175,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e setenta 

e cinco reais - doc. 18), ou seja, havia uma diferença de RS 12.825,00 (doze mil, 

oitocentos e vinte e cinco reais).

Essa diferença é justamente o que a ré exigiu que o autor pagasse por 

um serviço de corretagem imobiliária que não foi contratado por ele, pois os 

corretores de plantão que lá estavam no stand de vendas nada mais são do que 

meros vendedores contratados pela empresa-ré (em relação de prestação de 

serviços) para realizarem a venda das unidades.

Nunca houve o pressuposto da intermediação para aquisição deste imóvel, 

pois o vendedor de nome Passarela, que atendeu o autor, nada mais é do que 

prestador de serviços da Lopes, empresa contratada pela Topázio (Lucio/Cyrela). 

(fl s. 7)

Analisando-se essas alegações, em tese, com base na teoria da asserção, 

cumpre indagar se, caso sejam verdadeiras as alegações do autor, a incorporadora 

poderia ser condenada a ressarcir os valores pagos a título de corretagem?

À primeira vista, pode parecer que caberia ao corretor fi gurar no polo 

passivo da relação processual, pois foi quem recebeu os valores diretamente do 

consumidor.

Contudo, analisando-se as alegações dos consumidores, não se observa 

nenhuma insurgência quanto à existência de um contrato de corretagem e à 

necessidade de se remunerar o corretor pelos serviços prestados.

A questão suscitada pelos consumidores se limita a estabelecer quem deve 

assumir o encargo dessa remuneração.

Sob a ótica dos consumidores, a corretagem foi contratada pela 

incorporadora, de modo que esta é quem deveria responder por esse encargo.

Por decorrência lógica, para que o encargo recaia sobre a incorporadora, 

deve-se admitir o ajuizamento da demanda contra esta, ou seja, reconhecer a 

legitimidade passiva ad causam.

Observe-se o raciocínio acima se limita à questão da legitimidade passiva, 

pois a análise da efetiva obrigação de ressarcir os consumidores é questão de 

mérito, a ser enfrentada em outra oportunidade.

De outra parte, com relação aos custos do serviço de assessoria imobiliária 

(SATI), os consumidores também alegam que se trata de serviço contratado 

pela incorporadora, mas com encargo transferido para consumidores.
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Confi ra-se, a propósito, o seguinte trecho da petição inicial destes autos:

E não foi só, pois além da imposição do pagamento de uma comissão de 

corretagem, fora imposto ao autor o pagamento de mais R$ 2.397,30 (dois mil, 

trezentos e noventa e sete reais e trinta centavos), a título de SATI (Serviço de 

Assessoria Técnico imobiliária); serviço este como condição sine qua non para 

celebração do negócio jurídico.

O autor chegou a questionar o pagamento dessas comissões de corretagem 

e da SATI, haja vista não ter contratado qualquer pessoa para encontrar 

esse empreendimento, mas como resposta foi informado que o pagamento 

das comissões de corretagem pelos compradores era uma praxe no mercado 

imobiliário, e que o pagamento da SATI era imprescindível para a concretização 

do negócio que seria firmado junto à ré, e que caso ele discordasse desse 

pagamento, não haveria continuidade no atendimento. (fl . 8)

As alegações deduzidas pelos consumidores com relação à SATI, portanto, 

são semelhantes, às afi rmações feitas a respeito da comissão de corretagem, 

devendo-se adotar, portanto, a mesma solução, admitindo-se a legitimidade 

passiva da incorporadora.

Propõe-se, portanto, a consolidação da tese nos seguintes termos:

Legitimidade passiva ad causam da incorporadora, na condição de promitente-

vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a 

título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas 

demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao 

consumidor.

Não se incluiu na tese a legitimidade passiva solidária das construtoras, 

como sugerido pelo Ministério Público Federal, porque a afetação se limitou à 

responsabilidade das incorporadoras.

Ademais, nos casos em que a incorporadora contrata uma construtora 

autônoma (não integrante de seu grupo econômico) para executar a obra, seria 

questionável a legitimidade desta para responder pela restituição da comissão de 

corretagem, por ser fato completamente estranho ao serviço de construção civil 

prestado.

Também não se incluiu na tese a legitimidade passiva solidária da empresa 

imobiliária, do corretor ou do assessor que recebeu diretamente do consumidor 

os valores correspondentes à comissão de corretagem e à assessoria imobiliária.

Essa omissão atende aos limites do tema afetado, bem como às 

circunstâncias fáticas dos casos concretos submetidos a julgamento, pois, em 
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nenhum dos dois recursos especiais paradigmas do tema da legitimidade, houve 

ajuizamento contra a imobiliária, o corretor ou o assessor.

Nada, impede, contudo, que os Tribunais de origem, verificando 

multiplicidade de recursos sobre as questões não abordadas neste voto, 

encaminhem novos recursos especiais representativos da controvérsia - RRC a 

esta Corte Superior, ou promovam a instauração de incidente de resolução de 

demandas repetitivas - IRDR.

Fixada a tese, passo à análise do recurso especial interposto pela recorrente, 

Topazio Brasil Empreendimento Imobiliario SPE Ltda.

Inicialmente, aplica-se a tese fi rmada neste voto para se reconhecer a 

legitimidade da incorporadora para fi gurar no polo passivo da presente lide.

Quanto à polêmica central do presente recurso, aplicam-se as teses 

firmadas nesta sessão de julgamento, no REsp 1.599.511/SP (Tema 939), 

abaixo transcritas:

1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador 

a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de 

compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, 

desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade 

autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria 

técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de 

promessa de compra e venda de imóvel.

No caso, o juízo de origem havia determinado a restituição apenas do valor 

pago a título de SATI.

Na apelação do consumidor, o Tribunal de origem ampliou a procedência 

dos pedidos para determinar, também, a restituição da comissão de corretagem.

Esse entendimento do Tribunal a quo está em dissonância com a tese n. 1, 

acima listada, pois transferência do encargo da comissão de corretagem para o 

consumidor é válida, desde que cumprido o dever de informação.

Destarte, o parcial provimento do recurso especial da incorporadora é 

medida que se impõe, para que sejam restaurados os comandos da sentença.

Ante o exposto, voto no seguinte sentido:

(i) fi xar a seguinte tese para os fi ns do art. 1.040 do CPC/2015:

Legitimidade passiva ad causam da incorporadora, na condição de promitente-

vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de 
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comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em 

que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.

(ii) dar parcial provimento ao recurso especial para restaurar os comandos 

da sentença.

É o voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: Senhor Presidente, na questão 

da legitimidade, peço a Vossa Excelência que faça constar que fi co vencido, 

entendendo que a questão se envolve com o mérito.

RECURSO ESPECIAL N. 1.599.511-SP (2016/0129715-8)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: Perfi l Santana Empreendimentos Imobiliarios Ltda

Advogados: José Frederico Cimino Manssur e outro(s) - SP194746

Paula Marques Rodrigues - SP301179

Matheus Alexandre Braz de Oliveira - SP314393

Recorrido: Roseli de Souza Marques Crestoni

Recorrido: Marco Aurelio Crestoni

Advogado: Márcio Bernardes - SP242633

EMENTA

Recurso especial repetitivo. Direito Civil e do Consumidor. 

Incorporação imobiliária. Venda de unidades autônomas em estande 

de vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao 

consumidor. Validade. Preço total. Dever de informação. Serviço de 

Assessoria Técnico-Imobiliária (SATI). Abusividade da cobrança.

I - Tese para os fi ns do art. 1.040 do CPC/2015:
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1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-

comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos 

contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em 

regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado 

o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do 

valor da comissão de corretagem.

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do 

Serviço de Assessoria Técnico-Imobiliária (SATI), ou atividade 

congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de 

imóvel.

II - Caso concreto:

2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de 

corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato 

acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da 

tese 1.1.

2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, 

mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da 

tese 1.2.

III - Recurso Especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 

a Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, 

no caso concreto, dar parcial provimento ao recurso especial para limitar a 

procedência do pedido à condenação da incorporadora a restituir os valores 

pagos a título de serviço de assessoria imobiliária, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator.

Para os efeitos do artigo 1.040 do NCPC foram fi xadas as seguintes 

teses: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-

comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de 

promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação 

imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da 

unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; 1.2. 

Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do Serviço de Assessoria 
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Técnico-Imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração 

de promessa de compra e venda de imóvel.” Os Srs. Ministros Maria Isabel 

Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, 

Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha e Luis Felipe 

Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentou oralmente o Dr. Flavio Luiz Yarshell, pela recorrente Perfi l 

Santana Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Brasília (DF), 24 de agosto de 2016 (data de julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 6.9.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Trata-se de recurso especial 

interposto por Perfi l Santana Empreendimentos Imobiliarios Ltda em face de 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

Compromisso de compra e venda. Pretensão dos apelados de verem a ré 

condenada na devolução em dobro dos valores desembolsados referentes à 

comissão de corretagem e taxa SATI. Serviços vinculados à compra e venda do 

imóvel sem oportunidade dos adquirentes de recusá-los ou de contratar outro 

prestador. Ausência de informação adequada aos consumidores. Contrato de 

adesão e operação casada. Caracterização. Infringência ao art. 39, I, do CDC. 

Devolução em dobro dos valores cobrados a maior, nos termos do art. 42 do CDC. 

Descabimento. Ausência de prova da má-fé na cobrança. Hipótese de devolução 

singela. Alegação de que seria indeterminado o pedido de repetição de indébito. 

Descabimento. Autores que expuseram os fatos, formularam pedido específi co e 

instruíram a petição inicial com documentos elucidativos. Sucumbência recíproca. 

Recurso parcialmente provido para condenar a ré na devolução, de forma simples 

e não em dobro, dos valores pagos pelos autores referentes à comissão de 

corretagem e taxa SATI, e para repartir o ônus da sucumbência. (fl . 188)

Em suas razões, a recorrente alega violação dos arts. 422, 722, 723, 724 e 

725 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, sob os argumentos 

de: (a) efetiva prestação de serviço de corretagem; (b) contratação autônoma 

de corretagem; (c) existência de cláusula expressa atribuindo ao comprador o 

pagamento da comissão de corretagem; (d) violação ao pacta sunt servanda; (e) 

violação ao princípio da boa-fé objetiva; (f ) eventualmente, responsabilidade 

subsidiária pela devolução da comissão de corretagem.



Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 28, (244): 341-377, outubro/dezembro 2016 359

Contrarrazões às fl s. 229/235.

O recurso especial foi admitido pelo Tribunal de origem como 

representativo da controvérsia, em atendimento a despacho proferido nos autos 

do REsp 1.551.956/SP, por meio do qual se solicitou o encaminhamento de 

outros recursos representativos de uma das controvérsias descritas no tema 

n. 938, referente à validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a 

obrigação de pagar comissão de corretagem e taxa de assessoria técnico-imobiliária 

(SATI).

Não se admitiu a habilitação de amici curiae nos presentes autos, uma vez 

que já houve ampla participação de nos autos do primeiro recurso afetado sobre 

o tema, o REsp 1.551.956/SP, que também se encontra pautado.

O Ministério Público Federal ofereceu parecer sintetizado nos termos da 

seguinte ementa:

- Recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, nos termos 

do art. 1.036, do NCPC, e da Resolução STJ n. 8/2008, que aponta violação aos arts. 

422, 722, 723, 724 e 725, todos do CC/2002, além de dissídio jurisprudencial.

- Tese sugerida para os efeitos do art. 1.036, do NCPC: é nula, porque 

manifestamente abusiva, a cláusula prevista em contrato de compromisso 

de compra e venda de imóvel que transfere ao promitente comprador a 

responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem e da taxa SATI, e, 

bem assim, é nulo eventual contrato de adesão, acessório àquele, que atribua ao 

consumidor a obrigação de arcar com tais pagamentos.

- Acerca do caso concreto, verifica-se que o Tribunal de origem não emitiu 

juízo de valor específico em relação ao art. 422, do CC/2002, mesmo após o 

julgamento dos embargos de declaração, circunstância que impede a abertura da 

via especial, incidindo, no ponto, os óbices das Súmulas 211/STJ e 282/STF, esta 

última aplicada por analogia.

- No tocante à divergência jurisprudencial, não foram cumpridas as exigências 

previstas no art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 (correspondente ao art. 1.029, 

§ 1º, do NCPC), e no art. 255, § 2º, do RISTJ.

- Na parte em que a súplica especial desafi a conhecimento, no mérito, revela-

se abusiva a transferência do pagamento da comissão de corretagem e da taxa 

SATI aos promitentes compradores da unidade habitacional autônoma, pois, no 

caso, a aquisição do imóvel estava condicionada à aceitação de tais serviços para 

a efetivação do negócio, o que confi gura venda casada”, devendo ser reconhecida 

a sua nulidade, tal como procederam as instâncias ordinárias.

- Parecer pelo conhecimento parcial do presente recurso especial e, nesta parte, 

pelo seu não provimento. (fl s. 265 s.)
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No dia 9.5.2016, foi realizada audiência pública sobre o tema da presente 

afetação, tendo comparecido quatorze (14) oradores, além do Ministério Público 

Federal, que expuseram seus posicionamentos, conforme registrado no apenso n. 

2 dos autos do REsp 1.551.956/SP.

Paralelamente a este recurso, encontram-se afetados conjuntamente ao rito 

dos recursos especiais repetitivos os seguinte recursos especiais representativos 

da controvérsia: 1.599.510/SP, 1.551.956/SP, 1.599.618/SC e 1.602.800/DF.

Relativamente ao tema da presente afetação, foram juntados aos autos dos 

recursos especiais afetados pareceres de diversos doutrinadores.

Em favor da tese sustentada pelas incorporadoras: Araken de Assis (fl s. 

2.561/2.594, do REsp 1.551.956/SP), Ada Pellegrini Grinover (fl s. 2.967/3.011, 

do REsp 1.551.956/SP), Humberto Theodoro Jr. (fls. 3.012/3.059, do REsp 

1.551.956/SP), Gustavo H. B. Franco (fl s. 3.060/3.067, do REsp 1.551.956/

SP), Cláudia Lima Marques e Bruno N. B. Miragem (fl s. 1.796/1.836, do REsp 

1.551.951/SP).

Em favor da tese sustentada pelos consumidores: Judith Martins-Costa e 

Gustavo Haical (fl s. 1.447/1.516, do REsp 1.551.951/SP).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Relator): Eminentes colegas, 

trago a julgamento pelo rito dos recursos especiais repetitivos questão de 

extrema relevância jurídica, social e econômica, que tem sido objeto de milhares 

de demandas no Poder Judiciário brasileiro.

Analisarei, inicialmente, as duas teses a serem consolidadas para, em 

seguida, examinar especifi camente o caso concreto.

1 - Teses:

A questão afetada ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil 

(atuais arts. 1.036 ss. do CPC/2015) no presente recurso especial diz respeito 

à validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar 

comissão de corretagem e o serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI).

Esclareço, desde logo, o desdobramento da questão afetada em duas teses 

distintas, sendo uma referente à comissão de corretagem e a outra ao serviço de 
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assessoria técnico-imobiliária (SATI), em face da natureza distinta de cada uma 

das parcelas.

Inicio pela análise da validade da cláusula de transferência do pagamento 

da comissão de corretagem ao promitente-comprador.

Após o exame da disciplina tradicional do contrato de corretagem no 

Código Civil de 2002, será analisada a sua nova feição nas vendas de imóveis em 

construção pelas incorporadoras em estandes situados no próprio terreno em 

que está sendo construído o edifício de apartamentos.

1.1. Disciplina do contrato de corretagem no Código Civil:

O contrato de corretagem foi regulado pelo Código Civil de 2002, tendo 

sido estabelecida pelo legislador a sua defi nição, litteris:

Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em 

virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de 

dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme 

as instruções recebidas.

Em seguida, foram estatuídas regras acerca da comissão devida ao corretor 

eis que se trata de um contrato oneroso:

Art. 724. A remuneração do corretor, se não estiver fi xada em lei, nem ajustada 

entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais.

Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o 

resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em 

virtude de arrependimento das partes.

Relembre-se ainda o disposto no art. 3º da Lei n. 6.530/1978, ao 

regulamentar a profi ssão de corretor de imóveis, estatuindo o seguinte:

Art. 3º. Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, 

venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à 

comercialização imobiliária.

Parágrafo único. As atribuições constantes deste artigo poderão ser exercidas, 

também, por pessoa jurídica inscrita nos termos desta lei.

Partindo dessas disposições legais, ARAKEN DE ASSIS conceitua o 

contrato de corretagem como o “negócio jurídico através do qual alguém se 

obriga a contatar possíveis interessados em contratar com outra pessoa, em 
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geral, compra e venda” (Contratos nominados: mandato, comissão, agência e 

distribuição, corretagem, transporte. 2ª ed. Estudos em homenagem ao Prof. 

Miguel Reale. Coord. por Miguel Reale e Judith Martins-Costa. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, v. 4, 2005, p. 263).

Vale mencionar a existência de controvérsia na doutrina acerca do caráter 

isento ou parcial da atuação do corretor na sua atividade de intermediação.

Enquanto PONTES DE MIRANDA afi rma que o trabalho é parcial, 

residindo aí a diferença com a mediação, ORLANDO GOMES entende que 

o trabalho deve ser isento, orientado à concretização do negócio, sem favorecer 

qualquer das partes (ibid., p. 261).

A disposição do art. 723 do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 

12.236/2010, parece dar razão à afi rmação de ORLANDO GOMES:

Art. 723. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e 

prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o 

andamento do negócio. (Redação dada pela Lei n. 12.236, de 2010)

Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará 

ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, 

das alterações de valores e de outros fatores que possam infl uir nos resultados da 

incumbência. (Incluído pela Lei n. 12.236, de 2010)

De todo modo, a solução da controvérsia posta no presente processo não se 

situa nesse ponto.

Outro tópico relevante consiste em estabelecer quem é o devedor da 

obrigação de pagar a comissão de corretagem?

Relembre-se que o contrato de corretagem é estabelecido entre o 

incumbente (ou comitente) e o corretor (ou empresa que atue no ramo de 

intermediação imobiliária), ao passo que o negócio jurídico principal é celebrado 

entre o incumbente e o terceiro interessado na realização do negócio.

Não há, portanto, relação contratual direta entre o terceiro interessado no 

negócio e o corretor.

Nesse sentido, confi ra-se a doutrina de ARAKEN DE ASSIS:

Os fi gurantes do contrato de corretagem são o incumbente e o corretor. O 

terceiro que o corretor põe em contato com o primeiro talvez passe a integrar, 

conforme o sucesso das tratativas, a relação jurídica formada por decorrência da 

atividade intermediadora, na qual o corretor é alheio. (Ibid., p. 274)
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Desse modo, como não há relação contratual direta entre o corretor e o 

terceiro, quem deve arcar, em regra, com a remuneração do corretor é a pessoa 

com quem ele se vinculou, ou seja, o incumbente.

Trata-se de simples aplicação do princípio da relatividade dos efeitos dos 

contratos.

Sobre esse ponto, confi ra-se outro trecho a obra supracitada, litteris:

Respeitada a natureza do contrato de corretagem, que pressupõe a obrigação 

de o corretor obter para o incumbente determinado negócio (art. 722), desaparece 

toda dúvida acerca do devedor da comissão: trata-se da pessoa que contratou 

o corretor. Ao propósito, assentou a 1ª Turma do STF: “A comissão constitui 

obrigação a cargo de quem incumbe a realização da corretagem. Via de regra, 

a comissão do corretor é devida pelo vendedor” [STF, RE 77.800-RS, 1ª T, rel. Min. 

Djaci Falcão, 26.11.1973, DJU 17.5.1974, p. 3.252]. No mesmo sentido, a 4ª Turma 

do STJ proclamou o seguinte: “Em princípio, quem responde pelo pagamento 

da comissão é aquele que contratou o corretor, ou seja, o comitente”. [STJ, REsp 

188.324-BA, 4ª T., rel. Min. Barros Monteiro, 7.3.2002, DJU 24.6.2002, p. 307].

Por óbvio, o assunto comporta cláusula de teor diferente, repartindo o valor da 

comissão - regra prevista, dispositivamente, no art. 64 do CCom, revogado pelo 

art. 2.045 do CC -, ou, então, exonerando o incumbente desta dívida. A inserção 

da cláusula - “franco di mediazione” -, no contrato, torna a corretagem gratuita. 

[Luigi Carraro. La mediazone, n. 19, p. 82]

Em caso de dissolução do contrato, a parte inocente, e que desembolsou 

a remuneração, reclamará ressarcimento do valor desembolsado, a título de 

comissão, do parceiro inadimplente. [Carvalho Neto. Contrato de mediação. n. 56, 

p. 157]

(Ibid. p. 285, sem grifos no original)

Na jurisprudência dos Tribunais Superiores, segue-se de longa data esse 

entendimento de que a comissão é devida, em regra, pelo incumbente, conforme 

se verifi ca nos seguintes julgados desta Corte Superior e do Supremo Tribunal 

Federal, dois dos quais já mencionados na transcrição doutrinária acima aludida, 

litteris:

Corretagem em contrato de compra e venda civil. A comissão constitui 

obrigação a cargo de quem incumbe a realização da corretagem. Via de regra 

a comissão do corretor e devida pelo vendedor. Inaplicação do art. 64, in 

fi ne, do Código Comercial. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Recurso 

extraordinário provido. (RE 77.800, Relator(a): Min. Djaci Falcao, Primeira Turma, 

julgado em 26.11.1973, DJ 17.5.1974 pp-03250 Ement vol-00947-02 pp-00539)
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Corretagem de imóvel. Contrato. Obrigação de pagar a comissão, se do adquirente 

ou do vendedor. Matéria de prova. - Em princípio, quem responde pelo pagamento 

da comissão é aquele que contratou o corretor, ou seja, o comitente. - Em sede de 

apelo especial não se reexamina matéria de natureza fático-probatória (Súmula 

n. 7-STJ). Recurso especial não conhecido. (REsp 188.324/BA, Rel. Ministro Barros 

Monteiro, Quarta Turma, julgado em 7.3.2002, DJ 24.6.2002, p. 307)

Direito Civil. Ação ordinária. Compra e venda de imóvel. Contrato verbal de 

corretagem. Comissão. Cabimento. Obrigação do comitente. Contratação do 

corretor pelo comprador.

1. Contrato de corretagem é aquele por meio do qual alguém se obriga a obter 

para outro um ou mais negócios de acordo com as instruções recebidas.

2. A obrigação de pagar a comissão de corretagem é daquele que efetivamente 

contrata o corretor.

3. É o comitente que busca o auxílio do corretor, visando à aproximação com 

outrem cuja pretensão, naquele momento, esteja em conformidade com seus 

interesses, seja como comprador ou como vendedor.

4. Recurso especial desprovido. (REsp 1.288.450/AM, Rel. Ministro João Otávio 

de Noronha, Terceira Turma, julgado em 24.2.2015, DJe 27.2.2015)

Não há dúvida, portanto, de que cabe ao incumbente, em princípio, pagar a 

comissão de corretagem.

Naturalmente, como a questão situa-se no plano do Direito Privado, pode 

haver a transferência desse encargo, mediante cláusula expressa no contrato 

principal, à outra parte interessada no negócio jurídico.

O passo seguinte é identifi car quem é o incumbente no contrato de compra e 

venda de imóvel: o comprador ou o vendedor?

Usualmente, na corretagem de imóveis, o incumbente é o vendedor por ser 

a pessoa que coloca no mercado um bem imóvel de sua propriedade.

Precisamente sobre esse ponto, confi ra-se a doutrina de ANTÔNIO C. M. 

COLTRO, em que o autor faz referência, inclusive, a uma decisão do CRECI-

SP, litteris:

Normalmente, quem solicita a interferência do corretor é o vendedor do 

imóvel e, ao fazê-lo, assume a obrigação pelo pagamento da corretagem. O 

Código Civil em vigor não disciplina, de forma específica, a questão, sendo 

possível entender, contudo e por lógica interpretação dos arts. 722 ss., caber tal 

incumbência àquele que tenha contratado o corretor.
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Aliás e no Ementário das decisões do conselho pleno do Creci de São Paulo 

- 2ª Região, pode-se verifi car ementa de Processo Disciplinar em que consta o 

seguinte:

Pelo costume vigente, desde os primórdios do ano de 1970, por ocasião 

da aprovação do Regulamento na Mediação das Transações Imobiliárias, 

cabe ao vendedor arcar com os honorários devidos pela intermediação 

imobiliária concluída.

Por vezes, é o interessado na compra a procurar um corretor, obrigando-se, 

perante ele, a responder pela comissão devida, se conseguir encontrar um imóvel 

conforme o solicitado ou se obtiver o acordo do proprietário para a venda de 

determinado imóvel e que é do interesse daquele que quer adquiri-lo. Nesse 

sentido, “sucede mesmo que já se tem sabido de casos em que o intermediário 

trabalha por conta do comprador, procurando negócio para este ou trabalha 

para si próprio, devendo a paga ser feita por quem encomendou o serviço” (RT, 

172/742, voto vencido do Des. Herotides da Silva Lima). Todavia, “para tornar 

o comprador responsável por tal pagamento, seria necessário que houvesse 

assumido inequivocamente a obrigação correspondente” (RT, 175/246).

Na doutrina alienígena, o mesmo leciona Turrettini: “la rémunéracion du 

coutier incombe à celui qui recourt à ses services”.

.....................................................

Assim, aquele que solicitou a intervenção do corretor fi ca obrigado a pagá-lo. 

A respeito, “A comissão constitui obrigação a cargo de quem incumbe a realização 

da corretagem” (RTJ, 69/584). Da mesma forma: “Quando o mediador consegue 

aproximar as partes, tem ele direito à remuneração pelos seus serviços; deve, no 

entanto, exigi-lo de quem lhe encomendou o trabalho” (RT, 98/190). (Contrato de 

corretagem imobiliária: doutrina, jurisprudência e regulamentação. 3ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2011, p. 162)

Conclui-se, assim, neste item, que, no contrato tradicional de corretagem 

disciplinado pelo Código Civil, a obrigação de pagar a comissão ao corretor 

é, em regra, do incumbente (ou comitente), o qual, usualmente, no mercado 

imobiliário, é o vendedor, podendo, entretanto, ser transferida a outra parte 

interessada no negócio mediante cláusula contratual expressa no contrato 

principal.

1.2. Da corretagem na compra e venda de unidades autônomas em incorporação 

imobiliária:

Modernamente, a forma de atuação do corretor de imóveis tem sofrido 

modifi cações nos casos de venda de imóveis na planta, não fi cando ele mais 
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sediado em uma empresa de corretagem, mas, contratado pela incorporadora, em 

estandes situados no próprio local da construção do edifício de apartamentos.

O cenário fático descrito nos processos afetados é uniforme no sentido de 

que o consumidor interessado se dirige a um estande de vendas com o objetivo 

de comprar uma unidade autônoma de um empreendimento imobiliário.

No estande, o consumidor é atendido por um corretor previamente 

contratado pela incorporadora.

Alcançado êxito na intermediação, a incorporadora, ao celebrar o contrato 

de promessa de compra e venda, transfere para o promitente-comprador a 

obrigação de pagar a comissão de corretagem diretamente ao corretor, seja 

mediante cláusula expressa no instrumento contratual, seja por pactuação verbal 

ou mediante a celebração de um contrato autônomo entre o consumidor e o 

corretor.

Esse cenário fático, aliás, é condizente com o que foi apurado nas 

fi scalizações realizadas pela Receita Federal do Brasil, conforme se constata 

na manifestação escrita da Fazenda Nacional, apresentada nos autos do REsp 

1.551.591/SP, na condição de amicus curiae, abaixo transcrita:

8. Como a Receita Federal constatou em diversas fiscalizações, e como já 

mencionado alhures, há uma contratação prévia por parte da construtora, que 

repassa toda a intermediação, em caráter exclusivo, à imobiliária, a qual realiza os 

serviços contratados mediante seus colaboradores. A intermediação é realizada, 

portanto, em função dos interesses da construtora e os corretores da imobiliária 

contratada fi cam a serviço da construtora, inclusive para coletar informações 

sobre futuros clientes.

9. Tanto é assim que, em várias ocasiões, a Receita Federal apurou que, somente 

após a concretização da venda, é celebrado um contrato de intermediação (de 

corretagem) que contém, geralmente, um anexo denominado “Carta Proposta”, 

em que estão relacionados os valores de comissão devidos pelo comprador aos 

corretores envolvidos na venda ou à imobiliária. Ressalte-se que, somente após 

a “concretização” da venda, o comprador (pessoa física) assina o contrato com 

o corretor, do que se infere que esse contrato de intermediação seria apenas 

um termo de transferência de responsabilidade pelo pagamento dos serviços, 

contratados inicialmente pela construtora e, em grande parte, já finalizados 

(captação, orientação e convencimento do cliente).

10. Não se nega que ambos (construtora e comprador) acabam usufruindo 

dos serviços do corretor, mas, como alguns doutrinadores manifestam-se pelo 

entendimento de que os serviços devem ser pagos pelo contratante, a Receita 

Federal, em geral, autua as imobiliárias e construtoras pelo não faturamento de 
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tais valores e pelo não pagamento das contribuições previdenciárias referentes 

aos corretores.

11. Seguem os auditores, o entendimento, por exemplo, de Orlando Gomes 

no sentido de que se “somente uma das partes haja encarregado o corretor de 

procurar determinado negócio, incumbe-lhe a obrigação de remunerá-lo”. E 

ainda, “entre nós, quem paga usualmente a comissão é quem procura os serviços 

do corretor” (GOMES, Orlando. Contratos. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 

382). (fl s. 1.872 s., dos autos do REsp 1.551.951/SP)

Esse quadro fático sintetiza a prática usual do mercado imobiliário 

brasileiro da utilização da corretagem em benefício do vendedor, pois toda a 

atividade desenvolvida, desde a divulgação até à contratação, tem por objetivo 

angariar clientes para a incorporadora (promitente-vendedora).

Aliás, na audiência pública, mencionou-se que a venda por meio de 

corretores (ou empresa imobiliária) é vantajosa para as incorporadoras, tanto 

do ponto de vista econômico como do ponto de vista administrativo, de modo 

que o interesse e a iniciativa de se utilizar do trabalho dos corretores parte das 

próprias incorporadoras.

Sobre a diferença entre corretagem para a venda e corretagem para a 

compra, confi ra-se o seguinte trecho do REsp 1.288.450/AM, Rel. Min. João 

Otávio de Noronha, Terceira Turma, já citado alhures, litteris:

Ressalte-se ainda que, quando o comprador vai ao mercado, pode ocorrer 

que seu interesse se dê por bem que está sendo vendido já com a intervenção 

de corretor. Aí, inexistindo convenção das partes, não lhe compete nenhuma 

obrigação quanto à comissão de corretagem, pois o corretor já foi anteriormente 

contratado pelo vendedor.

Diferente é a hipótese em que o comprador, visando à aquisição de bem, 

contrate o corretor para que, com base em seu conhecimento de mercado, 

busque bem que lhe interesse.

Nessa situação, a tratativa inicial com o corretor foi do próprio comprador. [...].

Confira-se, também, a opinião de JUDITH MARTINS-COSTA e 

GUSTAVO HAICAL, litteris:

A consequência lógica de o corretor ser um intermediário, “esta em que ele “só 

se vincula perante o interessado que a ele se vinculou. Não tem deveres perante 

o outro”. Perante o incumbente o corretor tem direitos e deveres principais, 

secundários e laterais, pois com ele concluiu contrato de corretagem. Com o 

terceiro, por mais intensos e reiterados que sejam os contatos estabelecidos para 
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que conclua o negocio jurídico com o incumbente, não há contrato de corretagem 

e, consequentemente, vinculo obrigacional. Conforme Arnoldo Wald: “[c]liente é 

aquele que contrata o corretor para realizar o negócio. Esse contratante, caso 

seja efetivado o negocio pretendido, deve remunerar o corretor. A outra parte, 

que e aproximada, não se confi gura como cliente no contrato de corretagem 

e, por consequência, não tem a obrigação de pagar a comissão, que certos 

corretores exigem, recebendo duplamente”. Assim, considerado o regime legal 

atinente a atividade de corretagem, não existe, juridicamente, o alegado vinculo 

contratual entre o consumidor que adentra em stands de vendas e vem a concluir 

compromisso de compra e venda, e o corretor que eventualmente o atendeu. 

(Parecer. Contrato de corretagem imobiliária. Elementos de existência, 

validade e efi cácia. Revista dos Tribunais, vol. 966, ano 105, p. 261/303. São 

Paulo: RT, abril de 2016, sem destaques no original)

No âmbito da Primeira Turma, a questão da diferença entre corretagem 

para a venda e para a compra também foi analisada, embora sob a ótica da 

tributação das seguradoras, tendo-se chegado à conclusão de que a comissão de 

corretagem é devida pelas seguradoras (incumbentes), ainda que o serviço tenha 

benefi ciado ambas as partes, cf. REsp 519.260/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Primeira Seção, DJe 2.2.2009.

Esse julgado deu origem à Súmula 458/STJ, sobre a tributação das 

seguradoras, abaixo transcrita:

Súmula 458/STJ - A contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga 

ao corretor de seguros.

As seguradoras alegavam que o serviço era prestado diretamente ao 

consumidor (cf. REsp 699.905/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 13.11.2009), alegação semelhante à deduzida pelas 

incorporadoras no caso em análise.

Esse argumento das seguradoras, contudo, não prevaleceu.

No caso da presente afetação, os cenários fáticos são semelhantes, pois as 

incorporadoras, assim como as seguradoras, utilizam-se do serviço dos corretores 

para intermediarem a venda de seus produtos no mercado de consumo.

Conclui-se esse tópico, portanto, no sentido de que, na intermediação de 

unidades autônomas em estande de vendas, há prestação de serviço de corretagem 

para a venda de imóveis, sendo a contratação feita pelas incorporadoras.

O principal ponto controvertido, que é o cerne do presente recurso especial, 

é a verifi cação da possibilidade de transferência pelo vendedor (incorporadora) ao 
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comprador (consumidor), mediante cláusula contratual, da obrigação de pagar a 

comissão de corretagem?

A questão é especialmente relevante, pois deve ser aferida a validade dessa 

cláusula na perspectiva do Direito do Consumidor, eis que se trata, em regra, de 

relação de consumo (artigos 2º e 3º do CDC).

Discute-se, em outras palavras, a possibilidade de assunção da dívida 

relativa à comissão de corretagem pelo consumidor.

A prática comercial tem evidenciado que as incorporadoras têm 

efetivamente transferido, expressa ou implicitamente, esse custo para o 

consumidor.

A principal vantagem para as incorporadoras é a terceirização desse serviço 

a profi ssionais da área de corretagem.

Relembre-se que a profissão de corretor de imóveis foi inicialmente 

regulada, no Brasil, pela Lei n. 4.116/1962. Atualmente, está regulada pela 

Lei n. 6.530/1978, regulamentada pelo Decreto n. 81.871/1978, exigindo-se 

a aprovação em curso técnico de Transações Imobiliárias ou curso superior 

em Gestão Imobiliária, com registro no Conselho Regional de Corretores de 

Imóveis (CRECI).

Conforme dados informados pelo Conselho Nacional de Corretores de 

Imóveis (COFECI), autarquia federal que congrega 25 Conselhos Regionais 

de Corretores de Imóveis (CRECI), formando o Sistema COFECI/CRECI, 

existem cerca de 360 mil profi ssionais registrados em todo o país habilitados 

a atuar na profi ssão, além de 40 mil empresas de intermediação de negócios 

imobiliários.

Outra vantagem dessa transferência para as incorporadoras seria a 

redução da base de cálculo dos tributos incidentes sobre a aquisição da unidade 

imobiliária, como salientado pela Fazenda Nacional em sua manifestação escrita, 

sob a conotação de evasão fi scal (cf. fl . 1.870 do REsp 1.551.951/SP).

E a terceira vantagem seria a desnecessidade de restituição do valor da 

corretagem, em caso de desfazimento da promessa de compra e venda, uma vez 

que o pagamento passa a ser feito diretamente ao corretor.

Afasta-se, com isso, desde logo, a alegação de venda casada, pois ocorre 

apenas a terceirização dessa atividade de comercialização de unidades 

imobiliárias para profi ssionais do setor, concentrando-se a incorporadora na sua 

atividade de construção de imóveis.
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Essas vantagens obtidas pelas incorporadoras, independentemente 

da verifi cação da sua licitude do ponto de vista fi scal, não causam prejuízo 

econômico para os consumidores, pois o custo da corretagem, mesmo nos 

contratos entre particulares, é normalmente suportado pelo comprador, seja 

embutido no preço, seja destacado deste.

Essa é a lógica do mercado imobiliário, pois a venda só produz lucro a 

incorporadora se o preço fi nal do imóvel superar os seus custos, como restou 

bastante claro na audiência pública.

Sobre esse ponto, HECTOR MIRANDA VALVERDE, embora 

ressalvando que todo custo deve estar embutido no preço, afi rma que “o repasse 

ao consumidor dos custos do empreendimento é decorrência da lógica da 

economia” (Pagamento da comissão de corretagem na compra e venda de 

imóvel: obrigação do fornecedor. Revista de direito do consumidor, v. 91. São 

Paulo: RT, 2014, p. 141-165).

Observe-se que o Direito do Consumidor, apesar de seu marcado caráter 

protetivo, não chega ao ponto de subverter a natureza onerosa das relações 

negociais no mercado de consumo, exigindo apenas transparência no seu 

conteúdo.

Desse modo, sob a ótica do repasse de custos e despesas (não de amostra 

grátis), chega-se diretamente à conclusão no sentido da inexistência de prejuízo 

aos consumidores com a assunção de dívida, pois, não fosse desse modo, o custo 

seria embutido no preço total da compra e venda.

Observe-se ser irrelevante para essa conclusão a controvérsia doutrinária 

acima aludida acerca do caráter isento ou parcial da corretagem.

Com efeito, mesmo em atividades caracterizadas pela parcialidade, como a 

advocacia, as partes podem pactuar que uma delas arcará com o pagamento dos 

honorários da outra, como ocorre frequentemente na hipótese de transação para 

terminar um litígio, muito comum no ambiente forense.

Pode-se, concluir, portanto, que, em princípio, é válida a cláusula que 

transfere para o consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, 

exigindo-se apenas transparência nessa atribuição.

A questão seguinte diz respeito ao dever de informação imposto ao fornecedor.

No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre os 

produtos e serviços não é apenas um direito do consumidor, mas um dever 

imposto ao fornecedor, conforme se pode extrair, dentre outros (artigos 31, 46 e 
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52), dos seguintes enunciados normativos do Código de Defesa do Consumidor, 

verbis:

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre 

suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que 

apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os 

consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento 

prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de 

modo a difi cultar a compreensão de seu sentido e alcance.

O dever de informação constitui um dos princípios consectários lógicos do 

princípio da boa-fé objetiva, positivado tanto no Código Civil de 2002 (art. 422), 

como no Código de Defesa do Consumidor (art. 4º, III), consubstanciando os 

deveres de probidade, lealdade e cooperação, que deve pautar não apenas as 

relações de consumo, mas todas as relações negociais.

Esse dever de informação é de tal modo acentuado que, segundo 

ALCIDES TOMASETTI JR., a relação de consumo estaria regida pela 

regra caveat praebitor (acautele-se fornecedor), que impõe ao fornecedor uma 

obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor, sob pena de 

desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual 

dano causado, ao passo que, num sistema jurídico liberal, aplica-se a regra 

inversa, caveat emptor (acautele-se comprador), incumbindo ao comprador o 

ônus buscar as informações necessárias sobre o negócio jurídico que pretende 

celebrar (O objetivo de transparência e o regime jurídico dos deveres e riscos 

de informação nas declarações negociais de consumo. Revista de Direito do 

Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 4, out-dez/1992, p. 58).

O dever de informação referente ao preço na venda a crédito encontra-se 

regulamentado tanto pelo art. 52 do CDC, como pelo Decreto n. 5.903/2006, 

exigindo do fornecedor clareza acerca do preço total dos produtos e serviços, 

discriminando-se as principais parcelas que o integram.

Confira-se a propósito, o disposto no art. 3º do referido Decreto ao 

regulamentar a venda mediante a outorga de crédito:

Art. 3º. O preço de produto ou serviço deverá ser informado discriminando-se 

o total à vista.
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Parágrafo único. No caso de outorga de crédito, como nas hipóteses de 

fi nanciamento ou parcelamento, deverão ser também discriminados:

I -  o valor total a ser pago com fi nanciamento;

II - o número, periodicidade e valor das prestações;

III - os juros; e

IV - os eventuais acréscimos e custos que incidirem sobre o valor do 

fi nanciamento ou parcelamento.

O preço total, como o próprio nome indica, representa o quanto o 

consumidor terá que pagar para adquirir o produto ou contratar serviço, sem 

nenhum acréscimo pecuniário.

No âmbito dos negócios jurídicos bancários, as normas do Decreto n. 

5.903/2006 referentes ao preço total têm sido aplicadas com efetividade, pois 

o Conselho Monetário Nacional passou a exigir, por meio da Resolução n. 

3.517/2007, que o consumidor seja informado do Custo Efetivo Total - CET 

das operações bancárias.

Esse mesmo dever de clareza também está presente nos negócios jurídicos 

em questão.

Nessa linha, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de 

São Paulo, mediante a Portaria n. 5.107/2014, é bastante elucidativa, estatuiu o 

seguinte acerca do dever de informação:

Art. 1º - Os honorários de corretagem imobiliária, obedecida a tabela de 

honorários mínimos homologada pelo CRECI, podem ser cobrados pelo corretor 

de imóveis tanto do vendedor ou promitente vendedor quanto do comprador ou 

promitente comprador, ou de ambos, desde que previamente informados.

Parágrafo único - No caso de serem os honorários de correta em cobrados do 

comprador ou promitente comprador, deve ser observado:

a) A publicidade de produto imobiliário levado a comercialização, qualquer 

que seja a sua modalidade, deve conter informação clara sobre o preço total da 

transação, que ja contera os honorários de corretagem, a serem abatidos do preço 

total e pagos diretamente ao corretor, ou corretores, encarregados da mediação;

b) No documento da intermediação imobiliária deve conter cláusula que 

indique o preço total da transação e a informação de que o valor dos honorários 

de corretagem, já incluído no preço total da intermediação, será pago diretamente 

ao Corretor, ou Corretores, encarregado(s) da intermediação imobiliária.

c) Havendo mais de um corretor de imóveis envolvidos no trabalho de 

corretagem, cada um deles emitira, contra o pagador, seu próprio recibo de 
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honorários ou nota fi scal, pelo valor do quinhão que lhe couber na divisão dos 

honorários.

Portanto, há o reconhecimento da necessidade de clareza e transparência 

na previsão contratual acerca da transferência para o comprador ou promitente-

comprador (consumidor) do dever de pagar a comissão de corretagem.

Para cumprir essa obrigação, deve a incorporadora informar ao consumidor, 

até o momento celebração do contrato de promessa de compra e venda, o preço 

total de aquisição da unidade imobiliária, especifi cando o valor da comissão de 

corretagem, ainda que esta venha a ser paga destacadamente.

Conclui-se este tópico, portanto, no sentido de que o dever de informação 

é cumprido quando o consumidor é informado até o momento da celebração do 

contrato acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem.

Devem ser estabelecidos os efeitos da violação ao dever de informação.

A grande reclamação dos consumidores, nos processos relativos ao tema 

em análise, é a alegação da omissão da prestação dessa informação, conforme 

enfatizado na audiência pública.

Alega-se que somente após celebrado o contrato, com o pagamento do 

sinal, é que o consumidor vem a ser informado acerca do custo adicional da 

comissão de corretagem.

Essa estratégia de vendas contraria flagrantemente os deveres de 

informação e de transparência que devem pautar as relações consumo.

Em tais casos, o consumidor terá assegurado o direito de exigir o 

cumprimento da proposta pelo preço ofertado, não sendo admitida a cobrança 

apartada da comissão de corretagem, se não prevista no instrumento contratual.

Efetivamente, nos termos do disposto no art. 30 do Código de Defesa do 

Consumidor, toda informação ou publicidade sufi cientemente precisa vincula o 

fornecedor, conforme expresso em seu enunciado normativo:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, sufi cientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços 

oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fi zer veicular ou dela se 

utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Desse modo, uma vez ofertada à venda uma unidade autônoma, o 

fornecedor fi ca vinculado à proposta, que deve ser devidamente respeitada, 

inclusive integrando o que contrato posteriormente celebrado.
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Na hipótese de recusa no cumprimento da proposta, o Código de Defesa 

do Consumidor assegura a possibilidade de se exigir o cumprimento forçado da 

proposta, dentre outras alternativas, abaixo transcritas:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, 

apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua 

livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, 

apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente 

antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Como se verifi ca, a solução da controvérsia situa-se na fase pré-negocial, 

englobando as tratativas, a oferta e a aceitação, com ênfase no dever de 

informação acerca da transferência do dever de pagar a comissão de corretagem 

ao adquirente antes da celebração do contrato de compra e venda.

Propõe-se, assim, acerca da comissão de corretagem cobrada em estande 

de vendas de imóveis sob o regime da incorporação imobiliária a seguinte tese:

Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a 

obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de 

compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, 

desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade 

autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.3. Do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI)

O fornecedor, conforme já aludido, tem o dever de prestar ao consumidor 

informações claras, adequadas e precisas acerca de seus produtos e serviços.

Além do pagamento da comissão de corretagem, têm sido transferidos ao 

promitente comprador os custos do serviço de assessoria técnico-imobiliária 

(SATI), consistente na prestação de esclarecimentos técnicos e jurídicos acerca 

das cláusulas do contrato e das condições do negócio.

Na realidade, na alienação de unidades autônomas em regime de 

incorporação imobiliária, essa atividade de assessoria prestada ao consumidor 

por técnicos vinculados à incorporadora constitui mera prestação de um serviço 

inerente à celebração do próprio contrato, inclusive no que tange ao dever de 

informação, não constituindo um serviço autônomo oferecido ao adquirente, 

como ocorre com a corretagem.
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Verifi ca-se, neste caso, uma fl agrante violação aos deveres de correção, 

lealdade e transparência, impostos pela boa-fé objetiva, tendo em vista a 

cobrança, a título de serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), pelo 

cumprimento de deveres inerentes ao próprio contrato celebrado.

A abusividade dessa cláusula contratual defl ui do disposto no art. 51, IV, 

do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé 

ou a eqüidade;

Consideram-se, assim, nulas de pleno direito as cláusulas que obrigam 

o consumidor a pagar o serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou 

congênere, ex vi do art. 51, IV, in fi ne, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, essa assessoria é um serviço que envolve o elemento confi ança 

(intuitu personae).

Assim, se o consumidor necessitar de alguma assessoria técnica ou jurídica 

para orientá-lo acerca do contrato ou de outros detalhes relativos à aquisição 

do imóvel, pode contratar diretamente um profi ssional ou advogado da sua 

confi ança, e não alguém vinculado à incorporadora.

O próprio Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI), 

mediante a Resolução n. 1.256/2012, estatuiu a seguinte norma proibitiva:

Art. 3º - É vedado aos inscritos no Regional cobrarem de seus clientes, para si 

ou para terceiros, qualquer taxa a título de assessoria administrativa jurídica ou 

outra, assim como devem denunciar ao Regional a cobrança de tais taxas quando 

feitas pelo incorporador, pelo construtor ou por seus prepostos.

Manifesta, portanto, a abusividade de qualquer cláusula que estabeleça a 

cobrança desse serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade 

congênere.

No caso dos autos, por exemplo, o consumidor assinou uma confi ssão de 

dívida no valor de R$ 4.194,08 (quatro mil cento e noventa e quatro reais e oito 

centavos) referente a serviços de assessoria imobiliária (fl . 39).
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Deve-se reconhecer a abusividade da cobrança da SATI, propondo-se a 

consolidação da seguinte tese: 

Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria 

técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de 

promessa de compra e venda de imóvel.

Ressalve-se, contudo, que a abusividade da SATI não deve implicar 

enriquecimento sem causa do consumidor de modo que eventual serviço 

específi co prestado ao consumidor, como eventuais serviços de despachante ou a 

cobrança de taxas de serviços cartorários, podem ser efetivados.

2. Caso concreto

Estabelecidas as teses na primeira parte deste voto, a resolução do caso 

concreto se limita a uma operação de subsunção.

Com relação à comissão de corretagem, observa-se no “Pedido de Reserva”, 

documento juntado pelo próprio consumidor (fl . 38), que consta informação 

sobre o contrato de “prestação de serviços de corretagem imobiliária”, conforme 

valores discriminados na planilha de cálculos (Cláusula 6ª).

Na planilha de cálculos, documento assinado e trazido aos autos pelo 

consumidor, consta o valor do preço total sem juros de R$ 447.050,80 

(quatrocentos e quarenta e sete mil e cinquenta reais e oitenta centavos).

Esse também é o preço total que consta no quadro resumo de fl s. 16/18, o 

qual é parte integrante do contrato de promessa de compra e venda.

Na planilha, constam também as comissões no valor total de R$ 29.549,20 

(vinte e nove mil quinhentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) e SATI no 

valor de R$ 4.194,06 (quatro mil cento e noventa e quatro reais e seis centavos).

Há também referência ao valor de R$ 476.600,00 (quatrocentos e setenta 

e seis mil e seiscentos reais), correspondente à soma do valor do imóvel com a 

comissão de corretagem.

Analisando-se os documentos assinados pelo consumidor, observa-se que 

o adquirente foi devidamente informado acerca do valor efetivo do imóvel e do 

preço fi nal com o acréscimo da comissão de corretagem.

Desse modo, impõe-se reconhecer a validade da Cláusula 6ª do pedido de 

reserva do imóvel, reformando-se o acórdão recorrido quanto a esse ponto, com 

base na tese fi rmada.
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Relativamente à taxa SATI, o Tribunal de origem decidiu em sintonia com 

a tese fi rmada no item 1.2 do presente voto, julgando procedente o pedido de 

restituição, devendo ser mantido o acórdão, nesse ponto.

Destarte, o recurso especial merece ser provido para limitar a procedência 

à devolução dos valores pagos a título de remuneração dos serviços de assessoria 

jurídica e técnico-imobiliária (SATI).

Ante o exposto, voto no seguinte sentido:

(i) fi xar as seguintes teses para os fi ns do art. 1.040 do CPC/2015:

1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador 

a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de 

compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, 

desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade 

autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem;

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço 

de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à 

celebração de promessa de compra e venda de imóvel.

(ii) dar parcial provimento ao recurso especial para limitar a procedência do 

pedido à condenação da incorporadora a restituir os valores pagos a título de 

serviço de assessoria imobiliária.

Custas e honorários advocatícios repartidos na proporção de 20% pela 

incorporadora e 80% pelo consumidor, arbitrando-se o montante dos honorários 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), vedada a compensação (cf. art. 85, § 14, do 

CPC/2015).

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.364.503-PE (2012/0243617-3)

Relator: Ministro Moura Ribeiro

Recorrente: Volkswagen do Brasil Ltda

Advogados: Carlos Mário da Silva Velloso Filho e outro(s)

Sérgio Carvalho e outro(s)

Tânia Vainsencher e outro(s)

Recorrido: Pernambuco Motores Ltda - PERMOL

Advogada: Gabriela Rollemberg e outro(s)

EMENTA

Processual Civil e Civil. Recurso especial. Revisional de 

contrato c.c. manutenção de concessão comercial. Ausência dos 

vícios elencados no art. 535 do CPC. Cerceamento de defesa não 

caracterizado. Julgamento extra petita. Não ocorrência. Pedido que 

se tornou impossível de ser cumprido. Conversão em perdas e danos. 

Verifi cação de culpa pela ruptura do pacto. Necessidade de reexame do 

arcabouço fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 

n. 7 desta Corte. Astreintes. Redução. Impossibilidade. Valor arbitrado 

dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Condição econômica da parte e o seu não cumprimento que acarretou 

o encerramento das atividades da autora. Necessidade de se manter 

a efi cácia da decisão proferida. Recurso conhecido em parte e não 

provido.

1. Não há violação do disposto no art. 535 do CPC quando 

o aresto recorrido adota fundamentação sufi ciente para dirimir a 

controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos 

os argumentos apresentados.

2. O juíz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela 

necessidade da produção delas.

3. A conversão do pedido de obrigação de fazer em indenização 

por perdas e danos não confi gura julgamento extra petita, nos termos 

do art. 461, § 1º, do CPC, ainda que não haja pedido explícito nesse 

sentido. Precedentes.
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4. O pleito de se considerar a PERMOL como culpada pela 

ruptura do pactuado demanda inevitável revolvimento do arcabouço 

fático-probatório, o que é vedado em recurso especial nos termos da 

Súmula n. 7 desta Corte.

5. Considerando a capacidade econômica da montadora e 

fabricante VOLKSWAGEN, a natureza da obrigação, bem como o 

fato de que o seu injustifi cado não cumprimento da medida liminar 

acarretou o encerramento da atividade mercantil de sua representante, 

a concessionária PERMOL, não se mostra exorbitante o valor fi xado 

a título de astreintes.

6. Recurso conhecido em parte e nela não provido.

ACÓRDÃO

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

de Noronha, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator, vistos, relatados e 

discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Senhores 

Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, em 

conhecer em parte do recurso especial e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Vencidos os Srs. Ministros João Otávio de Noronha (Presidente) e Ricardo 

Villas Bôas Cueva. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Marco 

Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 18 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 7.10.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: O presente recurso decorre de ação de 

revisão e manutenção de contrato de concessão comercial promovida por 

Pernambuco Motores Ltda. - PERMOL contra Volkswagen do Brasil Ltda.

Em sua inicial PERMOL alegou que desde o ano de 1968 foi representante 

na praça de Recife e adjacências da marca Volkswagen, onde comercializou, 
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sob regime de contrato de concessão comercial, carros e utilitários por esta 

fabricados.

Sustentou que a partir da vigência da Lei n. 6.729/1979, o contrato 

fi rmado com a VOLKSWAGEN passou a ser por tempo indeterminado uma 

vez que já possuíam vínculo superior a 8 anos.

Por fi m, aduziu que após desentendimentos contratuais ocasionados por 

fatos que não causou, suportou a suspensão unilateral do contrato de concessão 

comercial que fi rmou e, dessa forma, suas atividades de concessionária da marca 

Volkswagen foram cessadas de forma forçada e injustifi cável.

Pleiteou, assim, além da revisão das cláusulas contratuais e da manutenção 

do contrato de concessão comercial celebrado há mais de 30 anos, a suspensão 

de medidas exorbitantes que a impediram de exercer as atividades que garantiam 

sua subsistência econômica.

Em primeira instância, o pedido revisional e de manutenção do contrato 

de revenda foi convertido ex ofi cio para reparatório em perdas e danos e a 

ação foi julgada procedente para o fi m de 1) declarar judicialmente rompida a 

concessão comercial aos 20.8.1998, data em que PERMOL deu por encerrada 

suas atividades por culpa da VOLKSWAGEN; 2) condenar esta última ao 

pagamento de indenização por perdas e danos que especifi cou; e, 3) condenar, 

ainda, a concedente, ao pagamento da multa diária fi xada para o caso de seu 

descumprimento da tutela antecipada concedida, em um total de 113 dias, além 

de honorários advocatícios de 15% sobre o total do que vier a ser apurado em 

liquidação de sentença (e-STJ, fl s. 360-366).

O Tribunal de origem rejeitou as preliminares e deu parcial provimento 

ao recurso de apelação interposto pela VOLKSWAGEN para excluir 5 dias 

do total deles fi xados pelo descumprimento da tutela antecipada concedida em 

primeiro grau e para determinar que os honorários advocatícios de 15% não 

deveriam incidir sobre o valor da multa, nos termos da seguinte ementa:

Ementa: Direito Processual Civil e Empresarial. Preliminares de nulidade por 

julgamento extra petita, carência superveniente de ação e cerceamento de 

defesa rejeitadas. Abuso de rescisão contratual. Honorários advocatícios. Base de 

cálculo. Exclusão de 05 (cinco) para cumprimento da ordem judicial. Incidência 

de honorários sobre o valor fi nal da indenização. Apelo parcialmente provido à 

unanimidade de votos.

Não há julgamento extra petita no caso de conversão do pedido para resolver 

a obrigação em perdas e danos, com base no art. 461, § 1º, CPC, se a tutela 
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pleiteada restou prejudicada devido à reiterada desobediência da apelante à 

decisão judicial proferida em sede de antecipação dos efeitos da tutela;

À vista desse fato, inexiste, igualmente, carência superveniente da ação por 

perda do interesse de agir, uma vez que o seu duplo aspecto - necessidade e 

adequação - não foi prejudicado. No caso em exame, ainda que os pedidos 

vestibulares digam respeito à manutenção de contrato de concessão, a extinção 

do pacto, por culpa da parte contrária, não fulmina a aptidão do pedido - agora 

convertido ex vi legis - para a resolução do confl ito de interesses (adequação), 

tampouco exclui a intervenção do Poder Judicário para a obtenção do bem de 

vida reclamado (necessidade);

É descabida a invocação de cerceamento do direito de defesa pelo fato de 

o juiz não ter atendido ao protesto por produção de provas feito em sede de 

contestação, pois, consoante sedimentado entendimento pretoriano, “a análise 

da plausibilidade da prova requerida é questão afeta ao livre convencimento 

motivado do magistrado, não confi gurando nulidade ou cerceamento de defesa 

o indeferimento de provas reputadas imprestáveis ao deslinde da controvérsia” 

(AgRg no Ag 1.044.254/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 17.2.2009, DJe 9.3.2009);

Há abuso de rescisão contratual por parte do contratante que, ao manifestar 

interesse em rescindir unilateralmente contrato de concessão, não observa as 

exigências impostas na legislação pertinente, notadamente no que diz respeito 

a prazo mínimo para a cessação das relações mercantis. In casu, ao proceder 

à suspensão dos serviços, a apelante impôs situação insuportável à parte ex 

adversa, a ponto de resultar na extinção de suas atividades, o que confi gurou 

rescisão por via diversa das taxativamente previstas na Lei n. 6.729/1979;

Ofende a inteligência do art. 20, § 3º, CPC, a incidência de honorários 

advocatícios sobre o valor de multa cominatória, vez que esta última se trata de 

penalidade imposta, e não de condenação;

Apelo parcialmente provido à unanimidade de votos para, tão-somente, 

reformar a sentença no que atine à base de cálculo dos honorários advocatícios 

(e-STJ, fl s. 650-690).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fl s. 20-25).

Contra o acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, 

VOLKSWAGEN interpôs o presente recurso especial com fundamento no art. 

105, III, a, da CF, alegando violação ao disposto nos arts. 128, 264, 330, I, 460, 

461, § 1º e 535, todos do CPC; arts. 22, II, §§ 1º e 2º e art. 24, I a IV, ambos 

da Lei n. 6.729/1979, sustentando que (1) os autos devem retornar ao Tribunal 

de origem para que lá sejam analisadas as teses que a despeito da oposição 
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de embargos de declaração não foram enfrentadas; (2) suportou cerceamento 

de defesa diante do julgamento antecipado da lide uma vez que a questão de 

mérito não é exclusivamente de direito; (3) o julgamento foi extra petita diante 

da impossibilidade de se alterar, de ofício, o pedido inicial que era de revisão 

de cláusulas contratuais c.c. manutenção do contrato de concessão mercantil 

em rescisão contratual c.c. indenização; (4) foi a concessionária PERMOL 

quem deu causa ao rompimento da concessão diante das inúmeras infrações 

contratuais que cometeu de má-fé, mesmo tendo sido conferido prazo superior a 

120 dias para que regulariza-se as pendencias apontadas; e, (5) deve ser reduzido 

o valor da multa diária fi xada para o descumprimento da tutela antecipada.

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl s. 81-110).

O recurso foi admitido por força do provimento do agravo em recurso 

especial (e-STJ, fl . 187).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro (Relator): Como já constou do relatório, 

Pernambuco Motores Ltda. - PERMOL, ajuizou ação de revisão e manutenção 

de contrato de concessão comercial contra Volkswagen do Brasil Ltda. aduzindo 

que após desentendimentos contratuais ocasionados por fatos a que não deu 

causa, suportou a suspensão unilateral do seu contrato de concessão comercial e, 

dessa forma, suas atividades de concessionária foram cessadas de forma forçada 

e injustifi cável.

Em primeira instância, o pedido revisional e de manutenção do contrato 

de revenda foi convertido ex ofi cio para reparatório em perdas e danos e a ação 

foi julgada procedente (e-STJ, fl s. 360-366).

O recurso de apelação interposto por VOLKSWAGEN foi parcialmente 

provido para excluir 5 dias do total dos que foram fi xados pelo descumprimento 

da tutela antecipada concedida em primeiro grau e para determinar que os 

honorários advocatícios de 15% não deveriam incidir sobre o valor da multa 

(e-STJ, fl s. 650-690).

É contra esse acórdão o recurso agora manejado que, na parte conhecida, 

não merece provimento.
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(1) Da necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem por ofensa ao art. 

535 do CPC (cerceamento de defesa - A)

De início, não há que se falar em ofensa ao art. 535 do CPC, na medida 

em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe 

foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos.

Assim, embora rejeitados os declaratórios, a matéria em exame foi 

devidamente enfrentada pela Corte de origem, que emitiu pronunciamento 

de forma segura e clara, ainda que em sentido contrário à pretensão da 

VOLKSWAGEN.

Em relação à tese de existência de julgamento extra petita, o Tribunal de 

origem bem pontuou o seguinte:

Essa exposição merece atenção, uma vez que ao proceder conversão do 

pedido, o julgador nada mais fez do que aplicar a lei de forma escorreita, nos 

limites fáticos aduzidos na peça vestibular.

Ora, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, determinou-se, de imediato, 

a retomada dos negócios inerentes ao contrato de concessão, no que concerne à 

manutenção da entrega de veículos e peças à suplicante, por entender que, se 

assim não o fi zesse, a falência da empresa seria resultado inevitável.

Devido à desobediência, em decisão posterior advertiu-se a demandada das 

conseqüências do não cumprimento da ordem judicial outrora proferida (fl . 182), 

o que foi feito com fundamento no § 4º do art. 461 do Código de Processo Civil.

Ante o reiterado descumprimento, à recorrida restou a impossibilidade de 

continuar a exploração de sua atividade comercial, pelo que foram prejudicados 

os pedidos efetuados na peça vestibular. Em outras palavras, as medidas adotadas 

pelo julgador não evitaram a inefi cácia do provimento fi nal - por suposta culpa da 

demandada - uma vez que a tutela específi ca tornara-se impossível. Em casos deste 

jaez, a lei é clara ao determinar que a obrigação deverá ser resolvida em perdas e 

danos, por força do § 1º do art. 461, CPC.

Não há que se falar, portanto, em julgamento extra petita, pois a vontade da lei 

foi devidamente aplicada a partir da adequação dos fundamentos da demanda 

à nova realidade dos fatos, o que era indispensável para a efetividade da tutela 

jurisdicional.

Já quanto à irresignação de que suportou cerceamento de defesa com o 

julgamento antecipado da lide, o Tribunal não foi omisso uma vez que foi claro 

ao afi rmar:
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É que, conforme sedimentado entendimento pretoriano, o simples 

requerimento de provas não obriga o magistrado a deferi-las. Nesse sentido 

o julgamento antecipado do mérito, por si só, não caracteriza cerceamento 

de defesa, na medida em que cabe ao julgador apreciar livremente as provas 

produzidas nos autos e indeferir as que considere inúteis ou protelatórias. Senão, 

vejamos:

[...]

No contexto dos autos, a sentença prolatada restou clara, sem omissões, 

contradições, e está devidamente motivada, na medida em que o magistrado 

fundamentou a sua conclusão a partir de elementos suficientes, em atenção ao 

princípio processual do livre convencimento motivado.

Por concordar que a dilação probatória era despicienda, entendo que a prolação 

antecipada da sentença não violou o princípio da ampla defesa e do contraditório. 

Pelo contrário, a conduta do julgador encontra pleno respaldo no entendimento do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o decisum deve ser mantido.

Dessa forma, não se verifi cou, conforme pretendido pela VOLKSWAGEN, 

a omissão em relação ao suposto cerceamento de defesa pelo julgamento 

antecipado da lide.

Ainda que assim não fosse, não custa salientar que não se pode confundir 

omissão no enfrentamento da matéria (diga-se, o que não ocorreu) com sua 

fundamentação defi ciente.

Assim, como VOLKSWAGEN não alegou em seu recurso violação do 

disposto no art. 458 do CPC, não há que se adentrar no tema da defi ciência de 

fundamentação em razão da falta de seu prequestionamento. Incide, portanto, a 

Súmula n. 211 desta Corte.

(2) Do alegado cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide - B

A pretensão de cerceamento de defesa deve ser afastada pois as provas se 

destinam ao livre convencimento do juiz e se este as considera sufi cientes para 

tanto, não há necessidade de se produzir outras.

E não se pode esquecer que já decidiu o Col. STF que a necessidade da 

produção de prova há de fi car evidenciada para que o julgamento antecipado 

da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão sufi cientemente líquidos para embasar o convencimento do 

Magistrado (RE 1001.171-8/SP).
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Há que se entender que o juiz é soberano na análise das provas produzidas 

nos autos, de modo que ele deve decidir de acordo com o seu convencimento, 

descrevendo as razões desse convencimento, o que foi feito no presente caso.

Ademais, para se chegar a conclusão diversa da que chegaram as instâncias 

de origem, ou seja, de que era mesmo necessário a produção das provas 

pretendidas, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório 

carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável nesta instância superior 

diante do óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

Nesse sentido:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Comissão de corretagem. 

Alegação de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Indeferimento de produção 

de prova oral. Desnecessidade. Redução. Verba honorária. Incabimento. Aplicação. 

Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

1. Quanto a necessidade de produção da prova testemunhal tem-se que a 

pretensão recursal se mostra inviável, visto que, “em regra, conforme iterativa 

jurisprudência desta Corte Superior, como o juiz é o destinatário da prova - 

cabendo-lhe, por força do art. 130 do Código de Processo Civil, indeferir as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias -, para se chegar à conclusão de que 

a produção da prova requerida pela parte é relevante para a solução da controvérsia, 

é necessário o reexame de todos os elementos fáticos, a atrair a incidência do óbice 

intransponível imposto pela Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.345.326/RS, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 8.5.2014).

[...]

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 733.186/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Turma, julgado em 18.2.2016, DJe 25.2.2016)

(3) Do alegado julgamento extra petita diante da impossibilidade de se alterar, 

de ofício, o pedido inicial

Inicialmente, há que se ter em mente que a modifi cação do pedido realizada 

de ofício pelo juízo de primeiro grau, e mantida pelo Tribunal de origem deve 

ser tida como meio viabilizador da efi cácia do julgamento.

Nesse ponto, como já anteriormente dito, fi cou decidido pelo Tribunal de 

origem que

... ao proceder conversão do pedido, o julgador nada mais fez do que aplicar a 

lei de forma escorreita, nos limites fáticos aduzidos na peça vestibular.
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Ora, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, determinou-se, de imediato, 

a retomada dos negócios inerentes ao contrato de concessão, no que concerne à 

manutenção da entrega de veículos e peças à suplicante, por entender que, se assim 

não o fi zesse, a falência da empresa seria resultado inevitável.

Devido à desobediência, em decisão posterior advertiu-se a demandada das 

conseqüências do não cumprimento da ordem judicial outrora proferida (fl . 182), o 

que foi feito com fundamento no § 4º do art. 461 do Código de Processo Civil.

Ante o reiterado descumprimento, à recorrida restou a impossibilidade de 

continuar a exploração de sua atividade comercial, pelo que foram prejudicados 

os pedidos efetuados na peça vestibular. Em outras palavras, as medidas adotadas 

pelo julgador não evitaram a inefi cácia do provimento fi nal - por suposta culpa da 

demandada - uma vez que a tutela específi ca tornara-se impossível. Em casos deste 

jaez, a lei é clara ao determinar que a obrigação deverá ser resolvida em perdas e 

danos, por força do § 1º do art. 461, CPC.

Não há que se falar, portanto, em julgamento extra petita, pois a vontade da lei 

foi devidamente aplicada a partir da adequação dos fundamentos da demanda 

à nova realidade dos fatos, o que era indispensável para a efetividade da tutela 

jurisdicional.

Da leitura do trecho acima transcrito, verifi ca-se que o entendimento 

adotado pelo Tribunal de origem não merece reforma uma vez que o art. 461, § 

1º, do CPC é claro ao dispor que a obrigação de fazer ou não fazer se converterá 

em perdas e danos quando for impossível a tutela específi ca ou a obtenção do 

resultado prático correspondente.

Há que se ressaltar que essa possibilidade se coaduna com a preocupação 

do legislador de propiciar ao julgador os poderes necessários para determinar as 

providências que assegurem a máxima efetividade da tutela jurisdicional.

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, 

em comentários ao art. 461, § 1º, do CPC, são fi rmes ao lecionar que na 

impossibilidade material de ser cumprida a obrigação na forma específi ca, o juiz 

deverá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar providências que assegurem 

o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação (Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14ª ed. rev., ampl. e atual. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 833).

O posicionamento desta Corte não destoa do que aqui se adota, a saber:

Agravo regimental no recurso especial. Obrigação de fazer. Conversão 

em perdas e danos. Dispositivos legais supostamente violados. Ausência de 

prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. Alegação de violação ao 
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enunciado sumular. Descabimento. Incidência da Súmula n. 518/STJ. Dissídio 

jurisprudencial. Não demonstrado.

1. A conversão do pedido de obrigação de fazer em indenização por perdas e 

danos não confi gura julgamento extra petita, nos termos do art. 461, § 1º, do CPC, 

ainda que não haja pedido explícito nesse sentido.

2. Tendo em vista a impossibilidade de outorga da escritura de compra e 

venda, possível a conversão da obrigação em indenização por perdas e danos.

[...]

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.540.897/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, julgado em 1º.10.2015, DJe 8.10.2015)

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Ação de nulidade de negócio 

jurídico cumulada com reintegração de posse. Pedido extra petita. Inocorrência. 

Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Desnecessidade. Incidência da Súmula 

83/STJ.

[...]

2.- A conversão do pedido de obrigação de fazer em indenização por perdas e 

danos não confi gura julgamento extra petita, nos termos do art. 461, § 1º, do CPC, 

ainda que não haja pedido explícito nesse sentido.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no Ag 1.397.365/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado 

em 28.8.2012, DJe 18.09.2012)

Processual Civil. Ação anulatória de contrato de compra e venda cumulada com 

reintegração de posse. Conversão em perdas e danos. Alegação de julgamento 

extra petita. Não ocorrência.

1. A conversão do pedido de obrigação de fazer em indenização por perdas e 

danos não confi gura julgamento extra petita, nos termos do art. 461, § 1º, do CPC, 

ainda que não haja pedido explícito nesse sentido.

2. Na hipótese em análise, tendo em vista a impossibilidade de anulação 

do contrato de reintegração dos recorridos na posse do imóvel, é possível a 

conversão da ação em indenização por perdas e danos.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1.043.813/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

20.9.2011, DJe 27.09.2011)

Assim, tendo em vista tudo quanto aqui foi dito e o fato de que se mostrava 

impossível se cumprir o comando judicial caso fosse observado o pleito inicial 
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feito pela PERMOL, não havia como prosperar a tese de julgamento extra 

petita.

(4) Da alegação de que foi a concessionária PERMOL quem deu causa ao 

rompimento do pacto

Nesse ponto, a r. sentença de primeiro grau, ao analisar o arcabouço fático-

probatório carreado aos autos bem realçou que

a empresa autora teve a si submetidas condições que, analisadas uma a uma 

separadamente e em conjunto, levaram à inexorável falência de suas atividades 

comerciais, condições estas vinculadas a subordinação econômica de modo a 

interferir na gestão do negócio concessionário, exigências acima dos padrões de 

valor e duração das obrigações consuetudinariamente assumidas e diferenciação 

de tratamento perante outras revendas desta mesma região ferindo as proibições 

previstas no art. 16 da mencionada legislação.

[...]

Ao forçar a empresa autora a assim agir, e ainda em não dando imediato 

cumprimento as determinações tutelares concedidas por este Juízo, sempre com 

indicação de procedimentos internos contra as reais condições de mercado, a ré 

levou mais uma empresa concessionária sua local à bancarrota, sangrando-lhe 

indiretamente as fi nanças ate que se tornasse hiposufi ciente e por último viesse 

a encenar suas atividades, cabendo a ela responder, então, pela desobediência à 

fundamentada ordem judicial tutelar e pelos danos a que deu culpa, ensejadores 

da rescisão contratual em apreço.

Consiste esta culpa na infração do dever jurídico oriundo do contrato, praticada 

intencional ou negligentemente, determinando o inadimplemento de obrigação 

contratual, como ensina o renomado doutrinador Orlando Gomes, em sua obra 

Obrigações, 12ª Edição, 1999, Editora Forense, pág. 145: (e-STJ, fl s. 364-365).

Por sua vez, o Tribunal de origem, entendeu que

No caso vertente, a apelante alega que observou tal exigência, a partir do 

momento que ingressou com notifi cação judicial para a extinção do contrato. 

Todavia, constato que, muito antes disso, procedeu ela a uma suspensão unilateral 

das relações comerciais com a contratante, o que lhe acarretou graves prejuízos e, 

em última escala, resultou na extinção das atividades ante a inviabilidade de sua 

continuação.

[...]

Ao assim agir, a apelante, inegavelmente, frustrou a vontade da lei, vez que, 

por caminho obscuro, alcançou a extinção do pacto antes existente sem que 
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qualquer prazo fosse concedido à parte contrária, numa evidente quebra da 

boa-fé objetiva, por meio de prática de poder de domínio e de superioridade 

econômica.

[...]

Logo, se existiam elementos que autorizavam a rescisão unilateral por parte da 

apelante, a ela competia promover a denúncia do contrato com a estrita observância 

da lei. Ao assim não ter procedido, incidiu ela em abuso de rescisão contratual, o que 

conduziu à extinção do vínculo por via ilícita, pelo que deve ser responsabilizada 

(e-STJ, fl s. 670-671).

Dessa forma, para se chegar a conclusão diversa da que chegaram o juízo 

de primeira instância e o eg. Tribunal a quo, ou seja, que a culpa pela ruptura do 

pacto seria da PERMOL, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-

probatório carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância 

superior diante do óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

Nesse sentido:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Contrato de seguro. Dano 

moral. Ilegitimidade da instituição fi nanceira. Reexame de provas. Súmula n. 7/

STJ.

1. Tendo a Corte de origem decidido a questão com base nas provas dos 

autos, a revisão de tal entendimento esbarra no óbice da Súmula n. 7 do Superior 

Tribunal de Justiça.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 583.174/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 19.5.2015, DJe 29.5.2015)

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

de saúde. Cobertura de tratamento de urgência. Legitimidade passiva. Reexame 

de documentos. Súmula 7/STJ. Agravo improvido.

1. O Tribunal de origem concluiu ser a agravante parte legítima para fi gurar no 

polo passivo da demanda, com base nos documentos acostados aos autos. Não 

há como esta Corte rever esse entendimento consoante a Súmula n. 7 do STJ.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 584.976/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Turma, julgado em 19.3.2015, DJe 25.3.2015)

Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Violação do 

art. 535 do CPC. Não ocorrência. Falta de prequestionamento. Súmula n. 282/STF. 

Legitimidade ativa. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula n. 7/STJ.
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[...]

4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese 

defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios 

produzidos ao longo da demanda.

5. Agravos regimentais desprovidos.

(AgRg no AREsp 52.137/MT, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira 

Turma, julgado em 16.12.2014, DJe 19.12.2014)

Com efeito, no caso, não se mostra plausível nova análise do contexto 

fático-probatório por parte desta Corte Superior, a qual não pode ser considerada 

terceira instância recursal.

(5) Da redução do valor da multa diária fi xada para o caso de descumprimento 

da tutela antecipada

A VOLKSWAGEN alegou que o valor da multa diária - R$ 5.000,00 - foi 

exarcebado, confi gurando enriquecimento injustifi cado da PERMOL, razão por 

que pugna pela sua redução.

Tivesse ela cumprido a ordem judicial, não estaria agora deduzindo tal 

inconformismo. Mas não o fez, claro.

O entendimento desta Corte é de ser possível a redução da multa pelo 

descumprimento de decisão judicial quando fi xada em montante exagerado ou 

irrisório, conforme descrito no § 6º do art. 461 do CPC.

Tal excepcionalidade não se vislumbra na espécie, mormente porque um 

dos critérios utilizados para se fi xar as astreintes de forma idônea e restritiva 

deve abarcar a capacidade econômica do demandado desobediente, a fi m de se 

atender o escopo do instituto, qual seja, intimidar o renitente.

Ora, as astreintes funcionam como meio de coerção para que o devedor 

cumpra a determinação judicial, objetivando garantir a efi cácia da decisão 

proferida, de modo que não deve ser ínfi ma, tampouco excessiva, mas sim fi xada 

dentro dos parâmetros da razoabilidade, considerando o objeto da obrigação.

E, aqui, os parâmetros destacados estão presentes.

Ademais, a jurisprudência pacífi ca desta Corte é de que a decisão que arbitra 

astreintes não faz coisa julgada material, por ser apenas um meio de coerção indireta 

ao cumprimento do julgado, com a possibilidade de ser modifi cada a requerimento da 

parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para 
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suprimi-la (AgRg no REsp n. 1.491.088/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, Terceira Turma, DJe 12.5.2015).

A propósito, confi ram-se os seguintes julgados:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Processual Civil. 

Descumprimento de obrigação de fazer. Astreintes. Redução do valor arbitrado. 

Impossibilidade.

1. A revisão do valor das astreintes é medida excepcional que somente se admite 

nesta instância nos casos em que o valor for irrisório ou excessivo, a fi m de se preservar 

a fi nalidade do instituto. Precedentes.

2. No caso concreto, não se verifica nenhuma situação excepcional apta 

a ensejar a relativização desta regra, visto que arbitrada a multa no valor da 

obrigação principal.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 114.013/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 6.8.2015, DJe 18.8.2015 - sem destaque no original)

Processo Civil. Obrigação de fazer. Astreintes. Possibilidade de redução da 

multa com base nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Prazo 

inicial para a contagem dos juros moratórios. Dissídio jurisprudencial. Ausência 

de demonstração.

- É lícito ao Julgador, a qualquer tempo, modifi car o valor e a periodicidade da 

multa (art. 461, § 4º c/c § 6º, do CPC), conforme se mostre insufi ciente ou excessiva. 

Precedentes.

- A ausência da confrontação analítica dos julgados impede o conhecimento 

do recurso especial pela letra “c” do permissivo constitucional. Recurso especial 

da ré parcialmente conhecido e provido. Recurso especial adesivo não conhecido.

(REsp 1.060.293/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

4.3.2010, DJe 18.3.2010 - sem destaque no original)

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

Revisão do valor. Inviabilidade. Exorbitância. Não confi guração. Plano de saúde. 

Material cirúrgico e honorários médicos. Recusa de cobertura. Agravo regimental 

improvido.

1. O valor atribuído às astreintes somente pode ser revisado, na via estreita do 

recurso especial, em hipóteses excepcionais, quando for verifi cada a exorbitância ou 

o caráter irrisório da importância arbitrada, em fl agrante ofensa aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifi ca na hipótese 

em exame.

[...]. 
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3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 686.085/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 1º.9.2015, DJe 24.9.2015 - sem destaque no original)

Contudo, no presente caso, não se vislumbra a excepcionalidade necessária 

para a redução das astreintes uma vez que se deve levar em consideração a 

capacidade econômica da VOLKSWAGEN, uma das maiores fabricantes 

do mundo de veículos, e o fato de que o injustifi cado não cumprimento, de 

sua parte, da medida liminar concedida em favor da PERMOL, acarretou o 

encerramento das atividades desta última.

Assim, considerando a capacidade econômica da parte adversa, a natureza 

da obrigação, bem como o não cumprimento da medida liminar, impõe-se 

a manutenção das astreintes, a fi m de se preservar a inteligência da multa 

cominatória e recompor os danos suportados pela PERMOL.

Em suma: o recurso não pode ser conhecido somente em relação ao item 4 

(causador do rompimento da concessão).

Diante do exposto, pelo meu voto, conheço em parte do recurso e a ele nego 

provimento.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Pedi vista dos autos para melhor 

examinar a matéria ventilada nas razões do especial, após o eminente relator 

conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento.

Peço vênia para discordar parcialmente das conclusões do Ministro Moura 

Ribeiro.

Com efeito, verifi ca-se dos autos que Pernambuco Motores Ltda. (PERMOL) 

ajuizou ação ordinária de revisão e manutenção de contrato de concessão 

comercial com pedido de tutela antecipada, em desfavor de Volkswagen do Brasil 

Ltda., na qual enumera os seguintes pedidos:

a) declaração de nulidade do ato de suspensão das relações comerciais 

mantidas, por força de contrato, entre a PERMOL e a VOLKSWAGEN, 

ordenando-se que sejam retomados, de imediato, os negócios normais próprios 

das atividades inerentes ao contrato de concessão;

b) reconhecimento da exorbitância das exigências apresentadas pela empresa 

concedente que obrigam a concessionária, em prazo exíguo e inexequível, a 
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encontrar outro local adequado onde possa instalar-se provisoriamente, não se 

atribuindo nenhuma culpa ou infração à autora que caracterize inadimplemento 

do contrato de concessão;

c) manutenção de funcionamento da concessionária na sede provisória em 

que atualmente se encontra instalada, até a conclusão do projeto e da construção 

da sua sede própria;

d) sustação do processo de rescisão contratual iniciado pela concedente, 

tendo em vista a inexistência de culpa ou responsabilidade da concessionária por 

qualquer infração contratual.

Relativamente à letra “a” acima, o magistrado de primeiro grau deferiu 

parcialmente a tutela antecipada para determinar que a VOLKSWAGEN 

retomasse a entrega de veículos e peças à autora até ulterior deliberação, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Necessário registrar ainda que, durante a tramitação do processo, a 

VOLKSWAGEN considerou rescindido o contrato de concessão e a PERMOL 

encerrou suas atividades.

Ante tais circunstâncias, o magistrado, embora reconhecendo que os 

pedidos formulados na inicial haviam perdido o objeto, passou ao exame de 

eventual culpa das partes pelo encerramento das atividades da autora, tendo 

chegado à conclusão, após detida análise dos elementos fáticos até então 

carreados para os autos, de que as abusivas exigências da VOLKSWAGEN, 

bem como sua desobediência em atender à ordem tutelar antecipatória, levaram 

a PERMOL ao estado de falência em que se encontrava, com a “[...] perda do 

negócio e um enorme e impagável passivo, tudo do conhecimento notório seja 

das partes aqui litigantes, seja da sociedade local”.

Como consequência, proferiu sentença nos seguintes termos: “[...] Diante 

de todo exposto e com base nos arts. 461, § 1º do CPC, 159 e 1.056 do CCB, 

22, III e 24 da Lei n. 6.729/1979, inicialmente converto o pedido ordinário 

revisional e de manutenção de contrato de revenda comercial em ordinário reparatório 

em perdas e danos e o julgo procedente para judicialmente declarar a concessão 

em questão rescindida no dia 20 de agosto de 1998, data em que a empresa 

suplicante deu por encerrada suas atividades, face a reconhecida impossibilidade 

de sua manutenção por atos de culpa da empresa ré, bem como para condenar a 

requerida concedente ao pagamento de indenização por perdas e danos à autora, 

que consistirá em [...].  Fica a suplicada condenada, ainda, ao pagamento da 

multa diária fi xada através do descumprido despacho de fl s. 182, desde o dia 30 
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de abril de 1998, [...] além de honorários advocatícios à razão de 15% (quinze 

por cento) sobre o valor que venha a ser apurado [...]”.

Como já mencionado no voto do relator, o Tribunal a quo deu parcial 

provimento ao recurso de apelação interposto pela VOLKSWAGEN apenas 

para excluir 5 dias do total de dias-multa fi xados pelo descumprimento da tutela 

antecipada concedida em primeiro grau e para determinar que os honorários de 

15% não incidissem sobre o valor da multa.

Passo a decidir.

Não vejo, assim como o Ministro Moura Ribeiro, e pelas mesmas razões 

declinadas em seu voto, violação do art. 535 do Código de Processo Civil.

No entanto – e aqui o motivo da minha divergência –, entendo que 

o acórdão recorrido violou flagrantemente os arts. 128 e 460 do Código 

de Processo Civil ao confi rmar a sentença de primeiro grau, que, de ofício, 

convertera, com base no art. 461, § 1º, também do CPC, o pedido ordinário 

revisional e de manutenção de contrato de revenda comercial em pedido de 

indenização por perdas e danos.

Ora, é sabido que “a limitação objetiva da lide encontra-se no pedido que, 

por isso mesmo, vai com ela identifi car-se. O juiz decide a lide nos limites em 

que foi proposta (art. 128) e não pode proferir sentença, a favor do autor, de 

natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior 

ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 460)” (Ernane Fidélis dos 

Santos, Manual de Direito Processual Civil, 11ª ed., Saraiva: São Paulo, 2006, p. 

421).

Isso porque o réu defende-se da pretensão formulada pelo autor na petição 

inicial. Toda sua estratégia de defesa é elaborada com vistas a contrariar o 

pedido feito, todas as provas que requer sejam produzidas têm por objetivo a 

demonstração de improcedência de um pedido específi co. Não pode ele, por 

isso, ser surpreendido com a súbita alteração promovida, de ofício, pelo juiz da 

causa, que, no mesmo ato de sentenciar, modifi ca o pedido e o julga procedente.

Tal decisão acaba por violentar o chamado princípio da não surpresa, tão 

caro à processualística atual e que acabou positivado nos arts. 9º e 10 do Código 

de Processo Civil de 2015.

Ademais, deve-se observar que o art. 461, § 1º, do CPC faz referência 

expressa à conversão da obrigação, e não à conversão do pedido. Seria necessário, 

portanto, que a recorrente tivesse sido condenada a cumprir determinada 
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obrigação de fazer para que tivesse lugar a incidência da regra inserta no 

referido dispositivo legal. Isso não ocorreu.

Acrescente-se ainda o fato de que a autora não requereu a conversão 

do pedido em perdas e danos; ao contrário, consta dos autos (fl . 278) que ela 

pretendia propor demanda com tal fi nalidade, tal como se vê:

Não obstante o quadro fático atual ora relatado, a Autora não pretende 

desistir dos pedidos formulados na presente Ação nem da tutela antecipada 

deferida por esse MM. Juízo, isto porque virá ela a ingressar com uma nova 

Ação, a ser distribuída por dependência, visando converter o objeto do presente 

processo em medida reparadora e indenizatória, inclusive para fi ns de aplicação 

do disposto no art. 24 da Lei n. 6.729/1979, caracterizada, como está a culpa da 

concedente na inviabilização da relação contratual até então mantida.

Portanto, a subversão da ordem processual tal como realizada não deve 

prevalecer.

Não se trata de preciosismo nem de transformar o procedimento num 

fi m em si mesmo, em dissonância com a moderna teoria que busca tratar o 

direito processual apenas como veículo para a entrega da prestação jurisdicional. 

Trata-se de garantir à parte ré o direito ao contraditório e ao devido processo 

legal, princípios indissociáveis do direito de defesa, a todos assegurado 

constitucionalmente.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e, divergindo parcialmente do 

relator, dou-lhe provimento para anular a sentença e determinar que outra seja 

proferida com o reexame da controvérsia dentro dos limites do pedido e da causa pedir 

indicados na petição inicial.

É o voto.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Senhor Presidente. Peço vênia 

para destacar um aspecto do acórdão recorrido ao tratar da questão, dizendo o 

seguinte:

Ora, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, determinou-se, de imediato, 

a retomada dos negócios inerentes ao contrato de concessão no que concerne à 

manutenção da entrega de veículos e peças à suplicante, por entender que, se 

assim não o fi zesse, a falência da empresa seria resultado inevitável.
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Devido à desobediência, em decisão posterior, advertiu-se a demandada das 

consequências do não cumprimento da ordem judicial outrora proferida, o que 

foi feito com fundamento no § 4º do art. 461 do CPC.

Ante o reiterado descumprimento, à recorrida restou a impossibilidade de 

continuar a exploração de sua atividade comercial, pelo que foram prejudicados 

os pedidos efetuados na vestibular.

Foi com fundamento exatamente nesse dispositivo legal que se procedeu à 

conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

O Ministro Moura Ribeiro, no seu voto, cita vários precedentes desta 

Terceira Turma, relatoria da Ministra Nancy Andrighi, do Ministro Sidnei 

Beneti e um da minha relatoria, de 2015, exatamente no sentido de que “a 

conversão de pedido de obrigação de fazer em indenização por perdas e danos 

não confi gura julgamento extra petita, nos termos do art. 461, § 1º do Código de 

Processo Civil, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido”.

Na verdade, o que temos aqui é mais um caso de descumprimento reiterado 

de um comando judicial, de uma antecipação de tutela, o que inviabilizou o 

próprio pedido principal da parte autora.

Então, com a devida vênia a Vossa Excelência, acompanho o voto do 

eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso especial.

É o voto.

                      

RECURSO ESPECIAL N. 1.424.814-SP (2013/0405555-9)

Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze

Recorrente: União Cultural e Educacional Magister Ltda

Advogados: Marcos Serra Netto Fioravanti

Heitor Faro de Castro

Carlos Roberto de Siqueira Castro e outro(s)

André Frossard Albuquerque e outro(s)

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
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EMENTA

Recurso especial. Ação civil pública destinada ao reconhecimento 

de abusividade de prática comercial conhecida como “desconto 

de pontualidade” inserida em contrato de prestação de serviços 

educacionais. Improcedência. Inexistência de multa camuflada. 

Legitimidade da contratação. Reconhecimento. Recurso especial 

provido.

1. A par das medidas diretas que atuam imediatamente no 

comportamento do indivíduo (proibindo este, materialmente, de violar 

a norma ou compelindo-o a agir segundo a norma), ganha relevância 

as medidas indiretas que infl uenciam psicologicamente o indivíduo a 

atuar segundo a norma. Assim, o sistema jurídico promocional, para 

o propósito de impedir um comportamento social indesejado, não se 

limita a tornar essa conduta mais difícil ou desvantajosa, impondo 

obstáculos e punições para o descumprimento da norma (técnica do 

desencorajamento, por meio de sanções negativas). O ordenamento 

jurídico promocional vai além, vai ao encontro do comportamento 

social desejado, estimulando a observância da norma, seja por meio 

da facilitação de seu cumprimento, seja por meio da concessão de 

benefícios, vantagens e prêmios decorrentes da efetivação da conduta 

socialmente adequada prevista na norma (técnica do encorajamento, 

por meio de sanções positivas).

1.1 As normas que disciplinam o contrato (seja o Código Civil, 

seja o Código de Defesa do Consumidor) comportam, além das 

sanções legais decorrentes do descumprimento das obrigações ajustadas 

contratualmente (de caráter coercitivo e punitivo), as denominadas 

sanções positivas, que, ao contrário, tem por propósito definir 

consequências vantajosas em decorrência do correto cumprimento das 

obrigações contratuais.

2. Os serviços educacionais são contratados mediante o 

pagamento de um preço de anualidade certo, defi nido e aceito pelas 

partes (diluído nos valores nominais constantes das mensalidades e 

matrícula). Inexiste, no bojo da presente ação civil pública, qualquer 

discussão quanto à existência de defeito de informação ou de vício 

de consentimento, especifi camente em relação ao preço estipulado 

da anuidade escolar à época da celebração dos contratos de prestação 
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de serviços educacionais. Em momento algum se cogita que o aluno/

consumidor teria sido levado, erroneamente, a supor que o preço 

de sua mensalidade seria aquele já deduzido do valor do desconto. 

Aliás, insinuações nesse sentido cederiam à realidade dos termos 

contratados, em especial, repisa-se, no tocante ao preço da anuidade 

efetivamente ajustado.

2.2 Se o somatório dos valores nominais constantes das 

mensalidades (incluídas, aí, os valores de matrícula) equivale ao 

preço da anuidade contratada, ressai inquestionável que a concessão 

do denominado “desconto por pontualidade” consubstancia idônea 

medida de estímulo à consecução do cumprimento do contrato, a 

premiar, legitimamente, o consumidor que efetuar o pagamento de sua 

mensalidade na data avençada.

2.3 A disposição contratual sob comento estimula o cumprimento 

da obrigação avençada, o que converge com os interesses de ambas 

as partes contratantes. De um lado, representa uma vantagem 

econômica ao consumidor que efetiva o pagamento tempestivamente 

(colocando-o em situação de destaque em relação ao consumidor 

que, ao contrario, procede ao pagamento com atraso, promovendo, 

entre eles, isonomia material, e não apenas formal), e, em relação à 

instituição de ensino, não raras vezes, propicia até um adiantamento 

do valor a ser pago.

2.4 A proibição da estipulação de sanções premiais, como a 

tratada nos presentes autos, faria com que o redimensionamento 

dos custos do serviço pelo fornecedor (a quem cabe, exclusivamente, 

defi nir o valor de seus serviços) fossem repassados ao consumidor, 

indistintamente, tenha ele o mérito de ser adimplente ou não. Além 

de o desconto de pontualidade signifi car indiscutível benefício ao 

consumidor adimplente — que pagará por um valor efetivamente 

menor do preço da anualidade ajustado —, conferindo-lhe isonomia 

material, tal estipulação corrobora com a transparência sobre a que 

título os valores contratados são pagos, indiscutivelmente.

3. O desconto de pontualidade é caracterizado justamente pela 

cobrança de um valor inferior ao efetivamente contratado (que é o 

preço da anuidade diluído nos valores das mensalidades e matrícula). 

Não se pode confundir o preço efetivamente ajustado pelas partes com 
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aquele a que se chega pelo abatimento proporcionado pelo desconto. 

O consumidor que não efetiva a sua obrigação, no caso, até a data do 

vencimento, não faz jus ao desconto. Não há qualquer incidência de 

dupla penalização ao consumidor no fato de a multa moratória incidir 

sobre o valor efetivamente contratado. Entendimento contrário, sim, 

ensejaria duplo benefício ao consumidor, que, além de obter o desconto 

para efetivar a sua obrigação nos exatos termos contratados, em caso 

de descumprimento, teria, ainda a seu favor, a incidência da multa 

moratória sobre valor inferior ao que efetivamente contratou. Sob esse 

prisma, o desconto não pode servir para punir aquele que o concede.

3.1 São distintas as hipóteses de incidência da multa, que tem por 

propósito punir o inadimplemento, e a do desconto de pontualidade, 

que, ao contrário, tem por fi nalidade premiar o adimplemento, o que, 

por si só, afasta qualquer possibilidade de bis in idem, seja em relação à 

vantagem, seja em relação à punição daí advinda.

3.2 Entendimento que se aplica ainda que o desconto seja 

dado até a data do vencimento. Primeiro, não se pode olvidar que 

a estipulação contratual que concede o desconto por pontualidade 

até a data de vencimento é indiscutivelmente mais favorável ao 

consumidor do que aquela que estipula a concessão do desconto 

até a data imediatamente anterior ao vencimento. No tocante à 

materialização do preço ajustado, tem-se inexistir qualquer óbice 

ao seu reconhecimento, pois o pagamento efetuado até a data do 

vencimento toma por base justamente o valor contratado, sobre o qual 

incidirá o desconto; já o pagamento feito após o vencimento, de igual 

modo, toma também por base o valor contratado, sobre o qual incidirá 

a multa contratual. Tem-se, nesse contexto, não ser possível maior 

materialização do preço ajustado do que se dá em tal hipótese.

4. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator.
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Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Paulo de Tarso 

Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 4 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator

DJe 10.10.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: União Cultural e Educacional 

Magister Ltda. interpõe recurso especial, com fundamento nas alíneas a e c, do 

permissivo constitucional, contra acórdão unânime proferido pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (e-STJ, fl . 548):

Ação Civil Pública. Prestação de serviços educacionais. Desconto pontualidade. 

Multa camufl ada de desconto. Restituição dos valores pagos, porém de forma 

simples e não em dobro. Limitação aos valores não prescritos. Sentença 

parcialmente reformada. O desconto para pagamento no prazo do vencimento, 

na realidade camufl a “multa”, não podendo ser cobrada a multa contratual, por 

confi gurar bis in idem. Restituição de valores pagos a maior, de forma simples. 

Prescrição trienal (art. 206, § 3º, inciso IV, do CC/2002). Multa corretamente fi xada 

para caso de descumprimento da obrigação - Recurso parcialmente provido.

O presente recurso especial é oriundo de ação civil pública promovida 

pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a União Cultural e 

Educacional Magister Ltda., diante da prática comercial adotada pela instituição 

de ensino demandada, denominada “desconto de pontualidade”, que reputou 

ser abusiva. Segundo argumentou, o “desconto de pontualidade” consiste, em 

seus dizeres, na concessão de um desconto fi ctício no valor da mensalidade 

para os alunos que efetuarem o pagamento até a data de vencimento, quando, 

na verdade, no valor nominal cobrado, estaria embutido o valor de uma multa 

moratória camufl ada. Sustentou, assim, que o valor correto e real da mensalidade 

seria o valor nominal cobrado subtraído o valor do “desconto por pontualidade”, 

sob pena de a multa moratória ultrapassar o patamar de 2% (dois por cento), em 

clara inobservância do art. 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, pugnou pela procedência dos pedidos nos seguintes termos 

delimitados:
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i) Declaração judicial de nulidade da prática comercial da ré, consistente 

em apontar formalmente o valor da mensalidade escolar em valor superior ao 

efetivamente cobrado para pagamento até a data do vencimento;

ii) Declaração judicial de que o valor real das mensalidades escolares praticadas 

pela ré corresponde ao valor efetivamente cobrado em caso de pagamento até a 

data do vencimento;

iii) Condenação da ré à obrigação de não fazer consistente em abster-se de, 

em seus contratos de prestação de serviços de educação, fixar mensalidade 

escolar em valor superior ao efetivamente cobrado para pagamento até a data 

do vencimento; sob pena de pagamento de multa, nos termos do art. 84 da Lei 

n. 8.078/1990, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por cada consumidor em 

relação ao qual houver descumprimento da sentença judicial, importância sujeita 

a atualização monetária até a data da efetiva satisfação e que deverá ser recolhida 

ao Fundo Especial de Despesa de reparação de Interesses Difusos Lesados, 

previsto no art. 13 da Lei n. 7.347/1985 e regulamentado pela Lei Estadual n. 

6.536/1989;

iv) Condenação da ré à obrigação de não fazer consistente em abster-se de 

cobrar, de consumidores em mora, multa moratória superior a 2% (dois por 

cento), incidente sobre o valor devido para pagamento até a data de vencimento; 

sob pena de pagamento de multa, nos termos do art. 84 da Lei n. 8.078/1990, 

no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por cada consumidor em relação ao qual 

houver descumprimento da sentença judicial, importância sujeita a atualização 

monetária até a data da efetiva satisfação e que deverá ser recolhida ao Fundo 

Especial de Despesa de reparação de Interesses Difusos Lesados, previsto no art. 

13 da Lei n. 7.347/1985 e regulamentado pela Lei Estadual n. 6.536/1989; e

v) Condenação genérica da ré (Lei n. 8.078/1990, art. 95) à obrigação de 

dar consistente em restituir (repetição de indébito), em dobro (Lei n. 

8.078/1990, art. 42, parágrafo único), as quantias cobradas indevidamente de 

consumidores, em decorrência de mora e exigidas na forma da prática abusiva 

de que tratam os pedidos anteriores (incidência de multa de 2% sobre o valor 

fi ctício da mensalidade), conforme se apurar em liquidação e execução a serem 

oportunamente promovidas pelas vitimas e seus sucessores, na forma do art. 97 

da Lei n. 8.078/1990.

Em contestação, União Cultural e Educacional Magister Ltda. infi rmou 

integralmente as pretensões postas na exordial. Argumentou, em suma, inexistir 

ilegalidade, à luz da autonomia da vontade, no desconto de pontualidade dado 

aos alunos que pagam até a data do vencimento, consistindo mera liberalidade 

de sua parte, que, de modo algum, pode ser considerado gravoso ao consumidor. 

Apontou o descabimento de o Estado se imiscuir na relação “aluno e escola”, 

sendo absolutamente possível, nos termos do § 1º da Lei n. 9.394/1996, 

apresentar planos de pagamento alternativos que não excedam o valor total anual 



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 379-578, outubro/dezembro 2016 405

ou semestral da mensalidade, fi xado nos termos da lei de regência. Asseverou 

que “a multa moratória não é calculada sobre multa”, na medida em que o valor 

real da mensalidade é o nominal, sem o desconto, e, sobre este valor incidirá a 

multa moratória (e-STJ, fl s. 213-228).

Em primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes, nos 

seguintes termos:

a) Fica declarada a ilegalidade da prática comercial adotada pela ré e conhecida 

como “desconto pontualidade”, provocando-se a nulidade da disposição 

contratual inserida em todos os negócios jurídicos realizados no passado e no 

futuro. Fica ainda declarado que o valor da mensalidade será considerado como 

aquele efetivamente pago pelos consumidores, no seu vencimento - os encargos 

de mora serão calculados com o expurgo (exclusão) do “desconto pontualidade”.

b) Em relação aos contratos futuros, a ré deverá abster-se de inserir a cláusula 

nos mesmos termos - assim será considerada a data de intimação da concessão 

da tutela antecipada. Neste passo, a sentença alcança direitos difusos.

c) Em relação aos contratos presentes (em vigor) e aqueles já passados 

(encerrados), condeno a ré à restituição dos valores pagos em excesso pelos 

consumidores inadimplentes. [...]

d) [...] a publicação do edital para os fi ns do artigo 94 do Código de Defesa do 

Consumidor pode ser feita, para a fase de execução.

e) ratificar a tutela antecipada e determinar à ré que, a partir do mês de 

dezembro de 2008, prosseguindo-se pelos anos seguintes, cumpra obrigação de 

fazer consistente em anotar nos contratos e boletos das mensalidades escolares 

o valor real da mensalidade escolar, excluindo-se o “desconto pontualidade”. [...]

f ) ratificar a tutela antecipada e determinar à ré que, a partir do mês de 

dezembro de 2008, prosseguindo-se pelos anos seguintes, cumpra obrigação 

de não fazer consistente em abster-se de cobrar, sob qualquer forma (abono, 

desconto ou reajuste acima do que autorizado pela lei), uma multa moratória 

superior a 2% (dois por cento). [...]

g) O descumprimento das obrigações implicará a incidência de multa 

processual de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - e-STJ, fl s. 298-313.

Em contrariedade à sentença, União Cultural e Educacional Magister 

Ltda. interpôs recurso de apelação, ao qual conferiu parcial provimento apenas 

para “determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente se restrinja 

aos valores que não se encontram prescritos, sem dobra”, nos termos da ementa 

inicialmente reproduzida (e-STJ, fl s. 546-553).

Opostos embargos de declaração, estes restaram rejeitados (e-STJ, fl s. 566-

570).
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Nas razões do apelo excepcional, o recorrente aponta violação dos arts. 

535, II, do CPC/1973; 52, § 1º, da Lei n. 8.078/1990, além de dissenso 

jurisprudencial.

Prefacialmente, aponta a existência de negativa de prestação jurisdicional, 

sob o argumento de que o Tribunal de origem, a despeito de instado por ocasião 

dos embargos de declaração, deixou de se manifestar acerca do dispositivo 

de lei federal que estaria aplicando para declarar a ilegalidade do “desconto 

pontualidade”, notadamente o art. 52, § 1º, do CDC.

No mérito, argumenta que, “em se tratando de contrato oneroso de 

serviço, o preço é um elemento essencial representado pela contraprestação 

pelo serviço”, assim, “por ser consenso o elemento propulsor dessa modadlidade 

de contrato, é natural concluir que no momento da fi xação da contratação a 

parte estava ciente do valor a ser pago pela prestação do serviço”. Ressalta que 

“o desconto concedido, longe de confi gurar fraude, constitui mera liberalidade, 

pois, exatamente por ser uma instituição privada, com fi ns lucrativos, nada 

obstaria que simplesmente o preço fi xado fosse o valor cheio e nada mais”. Aduz, 

outrossim, que “não há limite legal que determine o preço das mensalidades, de 

forma que, em uma economia de mercado, onde prevalece a livre concorrência, 

é inconcebível a fi xação de preços impeditivos”. Anota, ainda, que “um benefício 

concedido em virtude da antecipação do pagamento importa em incentivo 

para o adimplemento, além de ser uma maneira de antecipar a captação de 

mensalidades e receitas para a instituição, sem que se faça necessário o recurso 

a crédito externo, que representaria oneração maior que a própria concessão de 

descontos” Por fi m, aponta a existência de dissenso jurisprudencial (e-STJ, fl s. 

524-546).

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu contrarrazões 

(e-STJ, fl s. 676-685).

O i. Representante do Ministério Público Federal ofertou parecer pelo 

provimento do recurso especial (e-STJ, fl s. 718-725).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Relator): De início, sobre a 

prefacial aventada, consistente na alegação de negativa de prestação jurisdicional, 

é de se reconhecer a insubsistência da argumentação.



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 379-578, outubro/dezembro 2016 407

Efetivamente, o Tribunal de origem enfrentou detidamente a matéria 

devolvida no âmbito do recurso de apelação, sendo irrelevante, para essa 

conclusão, a ausência de menção do artigo de lei reputado violado, cujo conteúdo 

normativo encontra-se devidamente prequestionado.

No mérito, a controvérsia inserta no presente recurso especial cinge-se 

em saber se o “desconto de pontualidade”, concedido pela instituição de ensino 

aos seus alunos que efetuarem o pagamento das mensalidades até a data do 

vencimento ajustado, consubstancia, ou não, prática comercial abusiva, sob a 

égide do Código de Defesa do Consumidor.

Debate-se, outrossim, se o aludido abono de pontualidade guarda, em 

si, aplicação dissumulada de uma multa, a extrapolar o patamar legal previsto 

no § 1º do art. 52 do CDC (de 2%), tal como compreenderam as instâncias 

precedentes, ou, ao contrário, consiste num legítimo e importante instrumento 

premial de incentivo ao cumprimento espontâneo das obrigações, de interesse 

de ambas as partes contratantes.

Assim delimitada a controvérsia, seu deslinde perpassa pela confl uência 

interpretativa das normas protetivas ao consumidor em conjunto com os 

princípios sociais do contrato encampados pelo Código Civil de 2002 (em 

especial, os da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da autonomia 

privada), em adoção à Teoria do diálogo das fontes, na medida em que ambos os 

diplomas legais “são incorporadores de uma nova teoria geral do contratos” (ut 

Enunciado n. 167 das Jornadas de Direito Civil do CJF/STJ).

Pois bem. A prática comercial questionada na subjacente ação civil 

pública intentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo refere-se ao 

denominado “desconto de pontualidade”, consistente justamente no abatimento 

do preço ajustado, em benefício do aluno-consumidor que efetivar a sua obrigação 

contratual tempestivamente, ou seja, efetuar o pagamento da mensalidade escolar até a 

data do vencimento, tal como avençado.

Segundo a compreensão externada na origem, o abono de pontualidade 

guardaria, em si, uma espécie de aplicação dissumulada de multa, a extrapolar o 

patamar legal previsto no § 1º do art. 52 do CDC (de 2%).

Este entendimento, além de olvidar a natureza jurídica da multa contratual, 

que, a toda evidência, não se confunde com a do instituto sob comento (“abono 

por pontualidade”), parte de premissa absolutamente equivocada.

Em relação à natureza jurídica, pode-se afirmar que o abono por 

pontualidade e a multa contratual possuem, como traço em comum, o propósito 
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de instar a outra parte contratante a adimplir a sua obrigação, de garantir o 

cumprimento da obrigação ajustada.

Porém, diversamente do desconto por pontualidade, a multa contratual, 

concebida como espécie de cláusula penal (no caso, cláusula penal moratória), 

assume um nítido viés coercitivo e punitivo, na medida em que as partes, 

segundo o princípio da autonomia privada, convencionam a imposição de 

uma penalidade na hipótese de descumprimento da obrigação, cujo limite, nos 

contratos civis, é de 10% sobre o valor da dívida (arts. 8º e 9º do Decreto n. 

22.626/1933); nas dívidas condominiais, de 2% (art. 1.336, § 1º, do Código 

Civil); e nos contratos de consumo, como é o caso dos autos, de 2%. Constitui, 

por conseguinte, idôneo instrumento posto à disposição das partes, apto a 

incitar, e mesmo a coagir, o contratante a realizar a sua obrigação, sob pena de 

incidir a penalidade ajustada, momento em que ressai clarividente o seu caráter 

punitivo, sancionador.

Por sua vez, o desconto de pontualidade, ainda que destinado a instar a 

outra parte contratante a adimplir a sua obrigação, como reverso da moeda, 

constitui um idôneo instrumento posto à disposição das partes, também com 

esteio na autonomia privada, destinado a encorajar, incentivar o contratante a 

realizar um comportamento positivo, almejado pelas partes e pela sociedade, 

premiando-o.

Desse modo, absolutamente possível a coexistência de sanções negativas, 

consistentes em consequências gravosas e/ou punitivas decorrentes do 

descumprimento da obrigação, com a estipulação de meios aptos a facilitar o 

adimplemento, ou mesmo de vantagens (sanções positivas) ao contratante que, 

ao tempo e modo ajustado, cumprir com o seu dever pactuado.

Sobre o tema, há muito, a Teoria Geral do Direito, ao se debruçar sobre a 

função do Direito, em especial a regulação do comportamento dos indivíduos 

na sociedade por meio da norma, protegendo e tutelando as condutas a ela 

consonante, já antevia a existência de técnicas específicas, não apenas de 

repressão aos atos contrários à norma, mas também de “estímulo e propulsão” 

aos atos considerados socialmente úteis, o que, em última análise, converge 

com a atual função assistencial e promocional do Estado (em contrapartida ao 

ordenamento jurídico exclusivamente protetivo-repressivo de outrora).

Sob este enfoque, a par das medidas diretas que atuam imediatamente 

no comportamento do indivíduo (proibindo este, materialmente, de violar a 

norma ou compelindo-o a agir segundo a norma), ganha relevância as medidas 
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indiretas que infl uenciam psicologicamente o indivíduo a atuar segundo a 

norma. Assim, o sistema jurídico promocional, para o propósito de impedir 

um comportamento social indesejado, não se limita a tornar essa conduta mais 

difícil ou desvantajosa, impondo obstáculos e punições para o descumprimento 

da norma (técnica do desencorajamento, por meio de sanções negativas). O 

ordenamento jurídico promocional vai além, vai ao encontro do comportamento 

social desejado, estimulando a observância da norma, seja por meio da facilitação 

de seu cumprimento, seja por meio da concessão de benefícios, vantagens e 

prêmios decorrentes da efetivação da conduta socialmente adequada prevista na 

norma (técnica do encorajamento, por meio de sanções positivas).

Norberto Bobbio, com maestria, bem delimita a função promocional do 

direito e as sanções positivas, nos seguintes termos:

[...] Com efeito, o papel do direito na sociedade é comumente considerado do 

ponto de vista da sua função predominante, que sempre foi aquela, mais passiva 

que ativa, de proteger determinados interesses mediante a repressão dos atos 

desviantes. Não há dúvida de que a técnica das sanções negativas é a mais adequada 

para desenvolver esta função, a qual é, ao mesmo tempo, protetora em relação aos 

atos conformes e repressiva em relação aos atos desviantes. Contudo, a partir do 

momento em que, devido às exigências do Estado assistencial contemporâneo, o 

direito não mais se limita a tutelar atos conformes às próprias normas, mas tende a 

estimular atos inovadores – e, portanto, a sua função não é mais apenas protetora, 

mas também promocional -, surge, paralelamente ao emprego quase exclusivo 

das sanções negativas, as quais constituem a técnica específi ca da repressão, um 

emprego, não importa se ainda limitado, de sanções positivas, que dão vida a uma 

técnica de estímulo e propulsão a atos considerados socialmente úteis, em lugar da 

repressão de atos considerados socialmente nocivos.

[...]

Em poucas palavras, é possível distinguir, de modo útil, um ordenamento 

protetivo-repressivo de um promocional com a afi rmação de que, ao primeiro, 

interessam, sobretudo, os comportamentos socialmente não desejados, sendo 

seu fi m precípuo impedir o máximo possível a sua prática; ao segundo, interessam, 

principalmente, os comportamentos socialmente desejáveis, sendo seu fi m levar 

a realização destes até mesmo aos recalcitrantes.

8. Para atingir o próprio fi m, um ordenamento repressivo efetua operações de 

três tipos e graus, uma vez que existem três modos típicos de impedir uma ação 

não desejada: torná-la impossível, torná-la difícil e torná-la desvantajosa. De modo 

simétrico, pode-se afi rmar que um ordenamento jurídico promocional busca 

atingir o próprio fi m pelas três operações contrárias, isto é, buscando tornar a 

ação desejada necessária, fácil e vantajosa. [...] Distinguem-se das medidas diretas 
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as operações do segundo e do terceiro tipos, porque visam atingir o objetivo 

(tanto aquele próprio da função repressiva quanto aquele próprio da função 

promocional) não agindo diretamente sobre o comportamento não desejado 

ou desejado, mas buscando infl uenciar por meios psíquicos o agente do qual se 

deseja ou não determinado comportamento. Podem ser denominadas de medidas 

indiretas. [...] Em um ordenamento repressivo, o desencorajamento é a técnica 

típica por meio da qual se realizam as medidas indiretas. Em um ordenamento 

promocional, a técnica típica das medidas indiretas é o encorajamento. [...]

Já há algum tempo, os juristas têm ressaltado que uma das características 

mais evidentes do sistema jurídico de um Estado assistencial é o aumento 

das chamadas leis de incentivo ou leis-incentivo. O elemento novo das leis de 

incentivo, aquele que permite o agrupamento dessas leis em uma única categoria, 

é exatamente o fato de que elas, diferentemente da maioria das normas de um 

ordenamento jurídico, denominadas sancionatórias (com referência ao fato 

de que prevêem ou cominam uma sanção negativa), empregam a técnica do 

encorajamento, a qual consiste em promover o comportamento desejado, em vez 

da técnica do desencorajamento, que consiste em reprimir os comportamentos 

não desejados. No âmbito dessa categoria geral, é possível discernir os dois 

expedientes: - o da facilitação (por exemplo, no caso de uma subvenção, de uma 

ajuda ou de uma contribuição fi nanceira, ou mesmo de uma facilitação de crédito) 

e o da sanção positiva, como no caso da consignação de um prêmio para um 

comportamento superconforme ou de uma isenção fi scal. Com o primeiro expediente, 

deseja-se tornar menos oneroso o custo da operação desejada, ora acrescentando 

os meios necessários à realização da operação, ora diminuindo o seu ônus; com o 

segundo, tende-se a tornar a operação atraente, ou assegurando a quem a realiza 

a obtenção de uma vantagem ou, então, o desaparecimento de uma desvantagem, 

uma vez observado o comportamento. [...] O momento inicial de uma medida de 

desencorajamento é uma ameaça; já o de uma medida de encorajamento, uma 

promessa. (Bobbio, Norberto. Da Estrutura à Função. Novos Estudos de Teoria do 

Direito. Editora Manole. São Paulo. 2007. p. 23-24 e 15-18) - sem grifo no original.

A partir de tais lições, pode-se afi rmar, com segurança, que as normas 

que disciplinam o contrato (seja o Código Civil, seja o Código de Defesa 

do Consumidor) comportam, além das sanções legais decorrentes do 

descumprimento das obrigações ajustadas contratualmente (de caráter coercitivo 

e punitivo), também as denominadas sanções positivas, que, ao contrário, tem 

por propósito definir consequências vantajosas em decorrência do correto 

cumprimento das obrigações contratuais.

Não há e nem poderia haver proibição nesse sentido, na medida em que 

tais disposições incitam justamente o cumprimento voluntário das obrigações 

contratuais assumidas.
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Na hipótese dos autos, como se constata, os serviços educacionais foram 

devidamente contratados mediante o pagamento de um preço de anualidade certo, 

defi nido e aceito pelas partes (diluído em prestações nominais e taxa de matrícula), 

tendo os contratantes, com esteio na autonomia privada, ajustado entre si que, 

caso houvesse pagamento tempestivo, o adquirente do serviço faria jus a um 

desconto no valor contratado, o que, a um só tempo, facilitaria e estimularia o 

cumprimento voluntário da obrigação ajustada, conferindo ao consumidor uma 

vantagem, no caso, de índole patrimonial.

Nestes termos pacutados, a tese de que o abono de pontualidade guardaria, 

em si, uma espécie de aplicação dissumulada de multa, a extrapolar o patamar 

legal previsto no § 1º do art. 52 do CDC (de 2%), perfi lhada na origem, afi gura-

se absolutamente insubsistente, pois parte de premissa equivocada.

A aludida tese ampara-se na alegação de que o valor da mensalidade 

não seria aquele ajustado contratualmente entre as partes, mas sim o preço 

efetivamente praticado, consistente no valor da mensalidade já subtraído da 

importância afeta ao desconto. Assim, na compreensão do Ministério Público 

Estadual, independentemente do cumprimento tempestivo da obrigação 

(pagamento da mensalidade até a data de vencimento), todos os alunos fariam 

jus ao valor da mensalidade com o mencionado desconto, sobre o que deveria 

incidir a multa de 2% (e não sobre o valor nominal da mensalidade).

Permissa venia, tal compreensão, além de olvidar os contornos em que os 

serviços educacionais foram efetivamente contratados, propõe que o Estado, no 

bojo de uma relação privada e em substituição à parte contratante, estipule o 

“preço ideal” pelos serviços por ela prestados, como se possível fosse mensurar 

todas as variáveis mercadológicas que o empresário/fornecedor leva em conta 

para defi nir o preço de seus serviços, em indevida intervenção no domínio 

econômico.

Como acentuado, os serviços educacionais foram contratados mediante 

o pagamento de um preço de anualidade certo, defi nido e aceito pelas partes (diluído 

nos valores nominais constantes das mensalidades e matrícula). Inexiste, no bojo da 

presente ação civil pública, qualquer discussão quanto à existência de defeito 

de informação ou de vício de consentimento, especifi camente em relação ao 

preço estipulado da anuidade escolar à época da celebração dos contratos de 

prestação de serviços educacionais entre os consumidores e a instituição de 

ensino demandada. Em momento algum se cogita que o aluno/consumidor teria 

sido levado, erroneamente, a supor que o preço de sua mensalidade seria aquele 
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já deduzido do valor do desconto. Aliás, insinuações nesse sentido cederiam à 

realidade dos termos contratados, em especial, repisa-se, no tocante ao preço da 

anuidade efetivamente ajustado.

Não há, de igual modo, qualquer alegação de que o somatório dos valores 

nominais constantes das mensalidades seria superior ao preço da anuidade 

efetivamente contratado, sendo esta, em verdade, a única medida idônea a 

ser levada em consideração para se aferir a efetiva observância dos termos 

pactuados.

Por consectário, se o somatório dos valores nominais constantes das 

mensalidades (incluídas, aí, os valores de matrícula) equivale ao preço da 

anuidade contratada (como sugere o contrato constante de fl . 32 - e-STJ), ressai 

inquestionável que a concessão do denominado “desconto por pontualidade” 

consubstancia idônea medida de estímulo à consecução do cumprimento do 

contrato, a premiar, legitimamente, o consumidor que efetuar o pagamento de 

sua mensalidade na data avençada.

Este proceder, longe de encerrar onerosidade excessiva ao consumidor, 

antes o benefi cia, claramente.

A disposição contratual, nestes termos, estimula o cumprimento da 

obrigação avençada, o que converge com os interesses de ambas as partes 

contratantes. De um lado, representa uma vantagem econômica ao consumidor 

que efetiva o pagamento tempestivamente (colocando-o em situação de destaque 

em relação ao consumidor que, ao contrário, procede ao pagamento com atraso, 

promovendo, entre eles, isonomia material, e não apenas formal), e, em relação 

à instituição de ensino, não raras vezes, propicia até um adiantamento do valor 

a ser recebido. No ponto, uma observação merece destaque: a parte que concede 

o benefício à outra não o faz para obter uma contraprestação especial. A esta 

interessa simplesmente o cumprimento em si da avença ao tempo e modo 

ajustados.

Não bastasse a inocuidade da pretensão posta, pois cabe ao fornecedor 

estipular o preço dos serviços a serem por ele prestados, em última análise, a ação 

subjacente, destinada à proteção dos consumidores, paradoxalmente, acaba por 

vulnerar o próprio interesse destes, como aliás, bem observou o representante do 

Ministério Público Federal, em seu judicioso parecer:

O valor estabelecido para a mensalidade em instituição de ensino com 

fi nalidade lucrativa considera diversas variáveis, como os níveis de inadimplência, 

custos operacionais, tributos e margens de lucro. O incentivo à pontualidade 
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traz benefícios a ambas as partes: ao consumidor pontual, que é bonifi cado, e ao 

empresário, que ao receber em dia os valores da mensalidade, fi ca capitalizado e 

evita eventuais necessidade de crédito, além de propiciar o pagamento pontual 

de suas próprias despesas.

Obstar o “desconto de pontualidade”, sob o argumento de que se trata de 

uma “cláusula penal disfarçada”, é tratar igualmente consumidores que sem 

encontrar em situações diferentes. Irônica contradição: demandas como a 

presente, contribuem elas mesmas para a elevação da mensalidade escolares 

indistintamente para todos, na proporção do incremento do risco, por ser 

necessário prever potenciais prejuízos, além do evidente ataque à livre 

concorrência.

Efetivamente, como bem apontado no parecer expendido pelo Parquet 

Federal, a proibição da estipulação de sanções premiais, como a tratada nos 

presentes autos, faria com que o redimensionamento dos custos do serviço 

pelo fornecedor (a quem cabe, exclusivamente, defi nir o valor de seus serviços) 

fossem repassados ao consumidor, indistintamente, tenha ele o mérito de ser 

adimplente ou não.

Assim, além de o desconto de pontualidade signifi car indiscutível benefício 

ao consumidor adimplente — que pagará por um valor efetivamente menor do 

preço da anualidade ajustado —, conferindo-lhe, como já destacado, isonomia 

material, tal estipulação corrobora com transparência sobre a que título os 

valores contratados são pagos, indiscutivelmente.

Como se vê, a multa, que tem por propósito punir o inadimplemento, 

não exclui a possibilidade de se estipular a denominada “sanção premial” pelo 

adimplemento, tratando-se, pois, de hipóteses de incidência diferentes, o que, 

por si só, afasta a alegação de penalidade bis in idem.

Por fi m, afi gura-se pertinente trazer à consideração recente julgado da 

Quarta Turma do STJ que, no bojo de contrato de locação (portanto, em 

que não há a incidência da legislação protetiva consumerista), reconheceu a 

possibilidade de coexistência de cláusulas de abono pontualidade e de multa por 

impontualidade.

Todavia, segundo a compreensão ali externada, para a compatibilização 

entre as aludidas cláusulas, a multa somente poderá incidir sobre o valor nominal 

do contrato se houver pactuação de que o desconto de pontualidade tem 

aplicação no caso de pagamento efetuado até a data imediatamente anterior ao 

vencimento, reservando o valor ajustado para a hipótese de pagamento na data 

do vencimento, o que “materializaria” o preço contratado.
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Assim, em havendo pactuação de desconto de pontualidade até a data anterior 

ao vencimento (e não na data de vencimento), ter-se-ia a seguinte confi guração: 

para os pagamentos anteriores à data de vencimento, incidiria o valor com o 

desconto; para o pagamento efetuado no dia do vencimento, prevaleceria o 

valor contratado do aluguel (sem o desconto); e para os pagamentos posteriores 

ao vencimento, incidiria a multa, naquele caso de 10%, com base no valor 

contratado do aluguel.

O julgado recebeu a seguinte ementa:

Recurso especial. Civil. Inquilinato. Contrato de locação de imóvel comercial. 

Abono ou bônus pontualidade e multa contratual por impontualidade. Cobrança 

cumulativa. Possibilidade. Necessidade de compatibilização. Recurso provido.

1. O desconto para pagamento pontual do aluguel - abono ou bônus 

pontualidade - é, em princípio, liberalidade do locador, em obediência ao princípio 

da livre contratação, representando um incentivo concedido ao locatário para 

pagamento do aluguel em data convencionada, precedente à do vencimento 

normal da obrigação.

Referido bônus tem, portanto, o objetivo de induzir o locatário a cumprir 

corretamente seu encargo de maneira pontual e até antecipada.

2. A multa contratual, por sua vez, também livremente acordada entre as 

partes, tem natureza de sanção, incidindo apenas quando houver atraso no 

cumprimento da prestação (ou descumprimento de outra cláusula), sendo uma 

consequência, de caráter punitivo, pelo não cumprimento do que fora acordado, 

desestimulando tal comportamento (infração contratual).

3. Assim, em princípio, as cláusulas de abono pontualidade e de multa por 

impontualidade são válidas, não havendo impedimento a que estejam previstas no 

contrato de locação de imóvel, desde que compatibilizadas entre si, nas respectivas 

lógicas de incidência antípodas, afastando-se o bis in idem penalizador, caracterizado 

pela cobrança do valor cheio do aluguel somente no caso de pagamento impontual, 

conjuntamente com a multa.

4. Portanto, desde que na data normal de vencimento seja cobrado o valor 

cheio do aluguel, serão lícitos: a) os descontos dados para pagamento em datas 

precedentes, a título de bônus pontualidade; e b) a incidência da multa contratual, 

quando do pagamento após o vencimento, tendo como base de cálculo da sanção o 

valor cheio do aluguel.

5. Deve-se verificar no contrato a compatibilidade entre as datas para a 

incidência de abono pontualidade e de multa por impontualidade.

6. Recurso especial provido.

(REsp 832.293/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

20.8.2015, DJe 28.10.2015)
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Feito esse registro, e considerando que a matéria ainda não foi objeto de 

deliberação por esta Terceira Turma, reputo não se afi gurar adequado importar 

tal desfecho ao caso dos autos.

Primeiro, não se pode olvidar que a estipulação contratual que concede o 

desconto por pontualidade até a data de vencimento é inquestionavelmente mais 

favorável ao consumidor do que aquela que estipula a concessão do desconto até 

a data imediatamente anterior ao vencimento.

No tocante à materialização do preço ajustado, parece-me, de igual modo, 

inexistir qualquer óbice ao seu reconhecimento, pois o pagamento efetuado até 

a data do vencimento toma por base justamente o valor contratado, sobre o qual 

incidirá o desconto; o pagamento feito após o vencimento, de igual modo, toma 

também por base o valor contratado, sobre o qual incidirá a multa contratual. 

Tem-se, permissa venia, não ser possível maior materialização do preço ajustado 

do que se dá em tal hipótese.

Como assinalado, o desconto de pontualidade é caracterizado justamente 

pela cobrança de um valor inferior ao efetivamente contratado (que é o preço da 

anuidade diluído nos valores das mensalidades e matrícula) para o consumidor 

que efetiva o pagamento até a data do vencimento da obrigação. Não se pode 

confundir o preço efetivamente ajustado pelas partes com aquele a que se chega pelo 

abatimento proporcionado pelo desconto. O consumidor que não efetiva a sua 

obrigação, no caso, até a data do vencimento, não faz jus ao desconto. Não 

há qualquer incidência de dupla penalização ao consumidor no fato de a 

multa moratória incidir sobre o valor efetivamente contratado. Entendimento 

contrário, sim, ensejaria duplo benefício ao consumidor, que, além de obter o 

desconto para efetivar a sua obrigação nos exatos termos contratados, em caso 

de descumprimento, teria, ainda a seu favor, a incidência da multa moratória 

sobre valor inferior ao que efetivamente contratou. Sob esse prisma, o desconto 

não pode servir para punir aquele que o concede.

São distintas as hipóteses de incidência da multa, que tem por propósito 

punir o inadimplemento, e a do desconto de pontualidade, que, ao contrário, 

tem por fi nalidade premiar o adimplemento, o que, por si só, afasta qualquer 

possibilidade de bis in idem, seja em relação à vantagem, seja em relação à 

punição daí advinda.

Em arremate, na esteira dos fundamentos acima delineados, dou provimento 

ao presente recurso especial para julgar improcedente a ação civil pública 

subjacente.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.467.888-GO (2014/0158982-0)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: Tatielle Gomes da Silva

Recorrente: Jose Ricardo Dias Lomeu

Advogados: Alexandre Prudente Marques e outro(s) - GO011705

Sinara Gumieri Vieira - DF040523

Leonardo Almeida Lage e outro(s) - DF043401

Gabriela Rondon Rossi Louzada - DF043231

Recorrido: Luiz Carlos Lodi da Cruz

Advogados: Zilmar Borges Teixeira - GO025622

Luiz Carlos Lodi da Cruz (em causa própria) - GO026544

Marina Ribeiro da Silva Valadão - GO025630

EMENTA

1. Controvérsia: dizer se o manejo de habeas corpus, pelo recorrido, 

com o fi to de impedir a interrupção da gestação da primeira recorrente, 

que tinha sido judicialmente deferida, caracteriza-se como abuso do 

direito de ação e/ou ação passível de gerar responsabilidade civil de sua 

parte, pelo manejo indevido de tutela de urgência.

2. Diploma legal aplicável à espécie: Código Civil – arts. 186, 

187,188 e 927.

3. Inconteste a existência de dano aos recorrentes, na espécie, 

porquanto a interrupção da gestação do feto com síndrome de Body 

Stalk, que era uma decisão pensada e avalizada por médicos e pelo 

Poder Judiciário, e ainda assim, de impactos emocionais incalculáveis, 

foi sustada pela atuação do recorrido.

4. Necessidade de perquirir sobre a ilicitude do ato praticado 

pelo recorrido, buscando, na existência ou não - de amparo legal ao 

procedimento de interrupção de gestação, na hipótese de ocorrência 

da síndrome de body stalk e na possibilidade de responsabilização, do 

recorrido, pelo exercício do direito de ação - dizer da existência do 

ilícito compensável;
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5. Reproduzidas, salvo pela patologia em si, todos efeitos 

deletérios da anencefalia, hipótese para qual o STF, no julgamento da 

ADPF 54, afastou a possibilidade de criminalização da interrupção 

da gestação, também na síndrome de body-stalk, impõe-se dizer que 

a interrupção da gravidez, nas circunstâncias que experimentou a 

recorrente, era direito próprio, do qual poderia fazer uso, sem risco 

de persecução penal posterior e, principalmente, sem possibilidade de 

interferências de terceiros, porquanto, ubi eadem ratio, ibi eadem legis 

dispositio. (Onde existe a mesma razão, deve haver a mesma regra de 

Direito)

6. Nessa linha, e sob a égide da laicidade do Estado, aquele que 

se arrosta contra o direito à liberdade, à intimidade e a disposição 

do próprio corpo por parte de gestante, que busca a interrupção da 

gravidez de feto sem viabilidade de vida extrauterina, brandindo 

a garantia constitucional ao próprio direito de ação e à defesa da 

vida humana, mesmo que ainda em estágio fetal e mesmo com 

um diagnóstico de síndrome incompatível com a vida extrauterina, 

exercita, abusivamente, seu direito de ação.

7. A sôfrega e imprudente busca por um direito, em tese, legítimo, 

que, no entanto, faz perecer no caminho, direito de outrem, ou mesmo 

uma toldada percepção do próprio direito, que impele alguém a 

avançar sobre direito alheio, são considerados abuso de direito, porque 

o exercício regular do direito, não pode se subverter, ele mesmo, em 

uma transgressão à lei, na modalidade abuso do direito, desvirtuando 

um interesse aparentemente legítimo, pelo excesso.

8. A base axiológica de quem defende uma tese comportamental 

qualquer, só tem terreno fértil, dentro de um Estado de Direito laico, 

no campo das próprias ideias ou nos Órgãos legislativos competentes, 

podendo neles defender todo e qualquer conceito que reproduza seus 

postulados de fé, ou do seu imo, havendo aí, não apenas liberdade, mas 

garantia estatal de que poderá propagar o que entende por correto, não 

possibilitando contudo, essa faculdade, o ingresso no círculo íntimo de 

terceiro para lhe ditar, ou tentar ditar, seus conceitos ou preconceitos.

9. Esse tipo de ação faz medrar, em seara imprópria, o corpo de 

valores que defende – e isso caracteriza o abuso de direito – pois a busca, 

mesmo que por via estatal, da imposição de particulares conceitos a 
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terceiros, tem por escopo retirar de outrem, a mesma liberdade de ação 

que vigorosamente defende para si.

10. Dessa forma, assentado que foi, anteriormente, que a 

interrupção da gestação da recorrente, no cenário apresentado, era 

lídimo, sendo opção do casal – notadamente da gestante – assumir ou 

descontinuar a gestação de feto sem viabilidade de vida extrauterina, 

há uma vinculada remissão à proteção constitucional aos valores 

da intimidade, da vida privada, da honra e da própria imagem dos 

recorrentes (art. 5º, X, da CF), fato que impõe, para aquele que invade 

esse círculo íntimo e inviolável, responsabilidade pelos danos daí 

decorrentes.

11. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas constantes dos autos, por unanimidade, dar provimento ao recurso 

especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo 

de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze 

e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Dr(a). Leonardo 

Almeida Lage, pela parte recorrente: Tatielle Gomes da Silva e Jose Ricardo 

Dias Lomeu.

Brasília (DF), 20 de outubro de 2016(Data do Julgamento)

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 25.10.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Recurso atribuído ao meu gabinete em 

29.8.2016.

Cuida-se de recurso especial interposto por Tatielle Gomes da Silva, com 

fundamento no art. 105, III, “a”, da CF, contra acórdão proferido pelo TJ/GO.

Ação: de compensação por danos morais, ajuizada pelos recorrentes em 

desfavor Luiz Carlos Lodi da Cruz, tanto pela responsabilidade processual 
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objetiva, decorrente de danos advindos aos recorrentes, pelo uso de medida 

processual de urgência, pedida pelo recorrido, quanto pelo uso abusivo do 

direito de ação.

Sentença: julgou improcedente o pedido, por não vislumbrar, na hipótese de 

impetração de habeas copus, em favor do nascituro, abuso de direito do recorrido.

Acórdão: negou provimento agravo regimental, em acórdão assim ementado:

Agravo interno. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Ação 

de habeas corpus. Direito Constitucional de ação. Não confi guração de abuso do 

direito de ação. Ausência de ato ilício. 1. A propositura de habeas corpus por padre 

visando a suspensão de procedimento de antecipação de parto não confi gura 

abuso do direito de ação, vez que o caso da gestante não está previsto como 

causa de excludente de ilicitude pelo Código Penal ou mesmo por construção 

jurisprudencial. 2. Não há que se falar em responsabilidade civil quando a conduta 

imputada ao requerido não é contrária ao ordenamento jurídico. Ademais, a 

restrição ao direito constitucional de ação deve ser analisada com cautela, pois o 

abuso de tal direito está estreitamente relacionado à má-fé processual da parte 

contrária, o que não se evidencia nos autos. 3. Não merece censura a decisão 

monocrática prolatada pelo relator que nega seguimento a recurso interpôs, nos 

termos do artigo 557, caput, do CPC. Agravo interno conhecido e improvido.

Embargos de declaração: interpostos pelos recorrentes, foram rejeitados.

Recurso especial: contra esse acórdão, interpõe-se o presente recurso especial, 

calcado na alínea “a” do permissivo constitucional, onde se aponta a violação dos 

arts. 2º, 187 e 927 do Código Civil; 17, do CPC/1973; 124, 126 e 128 do CP.

Sustenta que:

a) O recorrido tem obrigação de compensar o dano moral causado aos 

recorrentes, pelo uso inconsequente de seu direito de ação, tanto por ter abusado 

desse direito, tentando fazer prevalecer seu posicionamento religioso sobre as 

convicções do casal recorrido, quanto pela má-fé, que se caracterizaria pela 

omissão, no habeas corpus impetrado, que havia inviabilidade de vida do feto, 

extrauterina.

b) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 54, concluiu que 

a interrupção da gravidez, na hipótese de feto anencéfalo, não se enquadra do 

rol das condutas tipifi cadas nos artigos, 124, 126 e 128 do CP, razão pela qual, 

houve evidente abuso do direito de ação por parte do recorrente, pois batia-se 

contra conduta permitida legalmente;
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c) houve incorreta aplicação do art. 2º do Código Civil, que resguarda os 

direitos do nascituro, porquanto a síndrome de Body Stalk, que acometeu o feto, 

tornava inviável sua vida após o nascimento se, até lá alcançasse a gestação.

d) fixa, por fim, que na hipótese de reconhecimento de ausência de 

prequestionamento dos dispositivos legais, seja dado provimento ao recurso por 

violação ao art. 535 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): Cinge-se a controvérsia 

em dizer se o manejo de habeas corpus, pelo recorrido, com o fi to de impedir a 

interrupção da gestação da primeira recorrente, que foi judicialmente deferida, 

caracteriza-se como abuso do direito de ação e/ou pode gerar responsabilidade 

civil de sua parte, pelo manejo indevido de tutela de urgência, da qual teria 

exsurgido dano moral compensável, para os recorrentes.

I - Lineamentos históricos

1. Os eventos que culminaram com o ajuizamento desta ação de 

compensação por danos morais, podem, resumidamente, serem assim fi xados:

Em 5.9.2005, foi descoberto que o feto gestado pela recorrente possuía 

má-formação condizente com a Síndrome de Body Stalk;

Em 3.10.2005, a recorrente pediu autorização judicial para interromper a 

gestação, ante a inviabilidade de vida extrauterina do feto;

Em 6.10.2005, foi expedido alvará judicial para a interrupção da gestação;

Em 11.10.2005, a recorrente foi internada, passando a receber medicação 

para induzir o parto;

Em 13.10.2015, foi deferida medida liminar pleiteada pelo recorrido, para 

suspender o tratamento e garantir, assim, o prosseguimento da gestação da 

recorrente;

Em 14.10.2005, à noite, o tratamento de indução do parto foi interrompido, 

fi cando a recorrente ainda em observação, no hospital, por mais dois dias, 

quando recebeu alta;
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Em 22.10.2005, a paciente voltou ao hospital, agora em trabalho de parto, 

dando à luz à criança que faleceu momentos depois (1h e 40 minutos após 

o parto), em face das já relatadas graves malformações que tornavam a vida 

extrauterina, inviável.

2 - Da possibilidade de responsabilização de pessoa que faz uso de remédio 

constitucional para sustar a interrupção de gravidez, judicialmente autorizada.

Vem o pedido de compensação por danos morais dos recorrentes lastreado, 

basicamente, nos art. 186, 187, 188 e 927 do Código Civil, que tratam da 

caracterização do ato ilício e do consequente dever de reparar ou compensar o 

possível dano havido, dizendo os dispositivos citados da Lei Penal, apenas das 

autorizações legais hoje existentes para o aborto, e o art. 17 do CPC/1973, da 

possível ocorrência de má-fé do recorrido.

Dada a relevância da questão, e na ausência de contrarrazões ao recurso 

especial, retira-se da peça inicial de defesa do recorrido, entre outros argumentos, 

as afi rmações de que ele:

(...) a exemplo de milhares de pessoas, entende que o feto, enfermo ou não, 

com maior ou menor expectativa de vida é destinatário de proteção legal, e que 

as autorizações para abortamento ferem o direito básico à vida existente desde o 

momento primeiro da concepção. Não podendo e não devendo fazer sua posição 

prevalecer por meio da força, deve, por óbvio, procurar defender seu ponto de 

vista perante o Poder Judiciário. Foi a postura adotada. A decisão não foi de Luiz 

Carlos Lodi da Cruz, mas do Poder Judiciário (fl . 88, e-STJ).

(...) agiu na mais estrita defesa da vida, da vida do pobre bebê, que estava em 

vias de ser assassinado, agiu em prol de Geovana Gomes Leneu, dando à indefesa 

criança o direito de viver pelo tempo que lhe era destinado viver (fl . 95, e-STJ).

Embora na espécie, as questões envolvendo a existência de ilicitude no ato 

praticado pelo recorrido, e sua culpa – se é que culpa será elemento necessário à 

defi nição da querela –, sejam tormentosos e de difícil defi nição, por envolverem 

direitos da personalidade em antagonismo, a solução da controvérsia não se 

afasta da aferição dos elementos clássicos de fi xação da responsabilidade civil 

subjetiva ou, quiçá, objetiva.

Nessa senda, tangenciando, por alguns momentos, o elemento subjetivo 

da culpa (o direito violado), inconteste a existência de dano aos recorrentes, 

porquanto a interrupção da gestação do feto com síndrome de Body Stalk, que 

era uma decisão pensada e avalizada por médicos e pelo Poder Judiciário, e 
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ainda assim, de impactos emocionais incalculáveis, foi sustada pela atuação do 

recorrido. 

De se observar, nesse ponto, que o intenso e prolongado sofrimento 

emocional dos recorrentes, que na espécie, foi sentido, obviamente, com muito 

mais intensidade pela recorrente, teve início com o drástico diagnóstico recebido 

em 5.9.2005, de que:

(...) o feto era portador de múltiplas malformações graves, pois o cordão 

umbilical era muito curto e a placenta havia fi cado próxima da parede abdominal 

do feto, que não se fechou, deixado as vísceras expostas. Além disso, os pulmões 

e o tórax não se desenvolveram e fi caram comprimidos na pequena cavidade 

torácica (fl . 5, e-STJ).

Nos dias seguintes, entre novas avaliações confi rmativas, tanto da existência 

da síndrome quanto da inviabilidade de vida extrauterina que ela determinava, 

optaram por buscar a tutela estatal para interromper a gestação.

A ida para o hospital e a antecipação de um trabalho de parto que 

naturalmente ocorreria alguns meses depois, já eram, por si sós, elementos 

de intensa angústia para aquele casal, mas em meio a todos os sentimentos 

contraditórios que envolviam a decisão que tomaram, ao menos tinham a 

certeza de que estavam acolhidos em um ambiente em ambiente hospitalar, 

seguro, asséptico, controlado por equipe médica e com prazo razoavelmente 

delimitado para o término da interrupção da gestação.

No entanto, esse lastro de conforto psicológico lhes foi abruptamente 

retirado, no quarto dia de tratamento de indução ao parto, por força da liminar 

conseguida pelo recorrido.

O sofrimento do casal – e não canso de repetir, principalmente o da 

gestante – ganhou contornos trágicos com a liminar conseguida pelo recorrido, 

que obrigou a equipe médica a interromper o uso da medicação, quando já havia 

início de dilatação.

E como se não bastasse essa cadeia de eventos, por si aterrorizante, no 

dia seguinte a recorrente foi mandada para casa, perdendo o apoio técnico da 

equipe médica e o evidente conforto psicológico que estar em um ambiente 

hospitalar lhe proporcionava, isso tudo sem citar o risco físico para a parturiente, 

porquanto o procedimento, em tudo, fugia à normalidade.

Mais 8 (oito dias) se passaram para que a medicação interrompida fosse 

efi caz a ponto de induzir o organismo da recorrente a expulsar o feto, momento 
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em que voltou ao hospital – mas nessa semana, completamente desassistida, 

sentiu, desnecessariamente, as dores do longo processo de adaptação do seu 

organismo para que levasse a cabo o processo iniciado no hospital, período em 

que foi amparada, exclusivamente pelo seu esposo, também recorrente.

Esse exaustivo trabalho de parto, com todas as dores que lhe são inerentes, 

e que na espécie, provavelmente foram potencializadas pelo forte estresse sofrido 

e talvez pela inapropriada preparação do organismo da recorrente ao antecipado 

trabalho de parto (a gestação recém ultrapassara o quinto mês), dão o tom, 

em cores fortíssimas, do intenso dano moral suportado, tanto pela recorrente 

quanto pelo recorrente, que a tudo acompanhou, inerme, e ao fi nal, ainda teve 

que providenciar o registro de nascimento/óbito e o enterro da criança, que 

como previsto, veio a óbito logo após o nascimento.

Resta assim perquirir sobre a ilicitude do ato praticado e, nesse primeiro 

momento em que se avalia a responsabilidade subjetiva, sobre a culpa – lato sensu 

– do recorrido.

No entanto, antes de se adentrar propriamente nesses debates, alguns 

elementos prévios, de complexo deslinde, mas de vital relevância para o desfecho 

da controvérsia, precisam ser abordados, pois deles dependem a própria 

apreciação fi nal dos pedidos:

O amparo legal ao procedimento de interrupção de gestação, na hipótese 

de ocorrência da síndrome de body stalk;

A possível responsabilização, do recorrido, pelo exercício do direito de 

ação, na hipótese sob discussão;

2.i – A extensão do entendimento da ADPF 54 a outros casos de má-formação 

fetal que inviabilizam a vida extrauterina

A Síndrome de Body-Stalk “Body-StalkAnomaly”. É a “denominação dada 

a um conjunto de malformações fetais que inclui um grande defeito da parede 

abdominal, cifoescoliose e cordão umbilical curto ou ausente. É o mais raro 

dentre todos os defeitos da parede abdominal com ocorrência média de 1 caso 

para cada 14.273 nascimentos. Não há um defeito cromossômico específi co que 

acompanhe a síndrome e a mesma é sempre letal”. (Disponível em http://www.

acm.org.br/revista/pdf/artigos/1124.pdf

Na hipótese sob comento, o casal recorrente logrou conseguir autorização 

judicial para a interrupção da gestação, lavrada nos seguintes termos.
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Inexiste, no caso, a presunção de possibilidade de continuação de vida do feto, 

mesmo fora do útero materno.

O Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais n. 11 enforca artigo de 

autora de Geraldo Francisco Pinheiro Franco, sobre se: “impossível a sobrevida 

do feto, deve ser autorizado o aborto. (...) Não se pode negar e a questão há de ser 

suscitada – que a vida da impetrante corre risco, não sendo razoável sacrifi cá-la, em 

nenhuma hipótese, mormente quando se sabe da absoluta e irreversível deformidade 

patológica do feto que ela gera”.

A interrupção da gestação encontra fundamento quando o feto possuir 

malformação congênita, degeneração ou houver possibilidade de que venha a 

nascer com enfermidade incurável.

Sufi cientemente demonstrada a completa inviabilidade do feto, como pessoa, 

com vida autônoma, fora do útero materno. Vida sem qualquer viabilidade a 

partir do momento que deixar o ventre da mãe.

Ante o exposto, restando comprovado que é impossível a sobrevida do feto e 

que a requerente corre sérios riscos para a sua saúde física e mental, tenho que 

deve ser autorizado o aborto, razão pela defi ro o pedido inicial já que não resta 

dúvida de que esta seja a melhor e mais justa solução ao presente pleito. (fl s. 30-

31, e-STJ)

E para dizer da licitude da interrupção da gestação, socorro-me do 

julgamento da ADPF 54, (julgada em 12.4.2012, pub. em 30.4.2103), pois 

embora a conclusão do julgamento seja posterior aos acontecimentos, a 

orientação forjada na ADPF, que de regra possui efeito ex tunc, disse de um 

preceito fundamental que vinha sendo descurado, ou em outras palavras, mesmo 

em 2005, a orientação fi rmada pelo STF, já se mostrava a mais consentânea com 

a norma constitucional.

E mais, a arguição foi formalizada em 17 de junho de 2004, calcada em 

ações penais que discutiam a incidência do apenamento relativo ao aborto, nas 

interrupções de gestação de anencéfalos.

É dizer: a decisão do STF, à mingua da restrição possível no art. 11 da 

Lei n. 9.882/1999, espraiou seus efeitos de forma intertemporal, devendo, por 

conseguinte, também orientar a linha de pensamento desta Turma, hoje.

Nessa trilha, extrai-se, da delimitação feita pelo Relator da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 54, a busca por uma interpretação 

constitucional conforme, que afastasse a tipicidade na hipótese de interrupção 

de gravidez por anencefalia.

Os argumentos trazidos foram:
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- o Estado é laico;

- a anencefalia é doença congênita fatal;

- a dignidade da gestante (direito à intimidade) se sobrepõe aos direitos de 

feto com inviabilidade de vida extrauterina.

E aqui cabe perquirir sobre os porquês da decisão tomada pelo STF, tendo 

em vista que elas dirão se as hipóteses (anencefalia e síndrome de body stalk) são 

símeis e, por conseguinte, dão azo à mesma interpretação constitucional.

Nessa senda, é inegável que ambas as condições: anencefalia e síndrome de 

Body-Stalk, redundam, segundo o conhecimento médico atual, na inviabilidade 

da vida extrauterina.

Faz-se aqui um hiato para anotar que quando se fala em inviabilidade de 

vida extrauterina, não necessariamente se aponta para o fenecimento da vida 

átimos de segundos após o nascimento, mas sim, da certeza médica de que a 

condição física do feto não lhe dará oportunidade de ter nenhuma vida pós-

parto, sendo questão de tempo, o óbito da criança nascida sob o signo dessa 

condição, e decorrendo o falecimento das consequências associadas à síndrome.

Na hipótese, a certeza médica se consubstanciou em realidade, pois uma 

hora e quarenta minutos após o nascimento, a criança veio a óbito.

Volvendo então, à analise dos limites jurídicos protetivos dos fetos, na 

hipótese de anencefalia, e a comparação desses elementos às circunstâncias 

em que um feto tenha a Síndrome de Body-Stalk, ou mesmo outra Síndrome 

que enclausure a vida ao útero, cabe enunciar, de plano que, embora o Direito 

resguarde o nascituro, o faz na expectativa de que aquela vida intrauterina, ainda 

sem personalidade jurídica, possa se tornar pessoa, sujeita a todas as garantias 

constitucionais.

Mas em todas essas situações, ou outras mais, essa proteção não é absoluta, 

pois se queda ante a defesa da saúde materna e também, da saúde emocional da 

mãe, como ocorre no caso de mãe vítima de estupro.

No julgamento da ADPF 54, no entanto, viu-se que esse tegumento 

protetivo-legal que envolve o nascituro, torna-se completamente inócuo ante a 

constatação de que o feto é portador de problemas de saúde, de qualquer matriz, 

que tornam inviável a vida extrauterina, isso porque, a proteção que se projeta 

para o futuro, labora com realidade inexistente: vida extrauterina

Seguindo nessa escala de gradação, inafastável se dizer que a interrupção 

da gravidez, por incompatibilidade com a vida extrauterina, é um minus, mesmo 
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em relação ao aborto humanitário, pois primeiro, mostra-se ontologicamente 

distinta do aborto-crime, e por segundo, encontra-se, em grau de reprovabilidade 

social, aquém d’aqueloutro, no qual a vítima de estupro que engravida pode, 

judicialmente amparada, optar pela cessação da gestação.

O aborto humanitário é tisnado como excludente de criminalidade, pelo 

intenso sofrimento emocional que traz para a gestante, pela óbvia conexão 

psicológica que ela faz em relação à agressão sofrida, e sobre as perspectivas 

futuras que aquela gravidez pode acarretar, não apenas no campo emocional, 

mas também em aspectos cíveis.

É dizer: o incalculável sofrimento e angustia da mãe, autorizam, por si só, a 

interrupção da gravidez.

Na hipótese analisada na ADPF 54 e também neste recurso especial 

– a inviabilidade da vida extrauterina – à intensa dor emocional, soma-se o 

incontornável vaticínio de óbito da criança logo após o parto, se até lá chegar a 

gestação.

Entenda-se: à indizível dor emocional, agrega-se a inexistência de vida 

futura a ser futuramente protegida.

Destaca-se, aqui, as palavras do Relator quanto à questão:

Cumpre rechaçar a assertiva de que a interrupção da gestação do feto 

anencéfalo consubstancia aborto eugênico, aqui entendido no sentido negativo 

em referência a práticas nazistas. O anencéfalo é um natimorto. Não há vida 

em potencial. Logo não se pode cogitar de aborto eugênico, o qual pressupõe 

a vida extrauterina de seres que discrepem de padrões imoralmente eleitos. 

Nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental, não se trata de 

feto ou criança com lábio leporino, ausência de membros, pés tortos, sexo dúbio, 

Síndrome de Down, extrofi a de bexiga, cardiopatias congênitas, comunicação 

interauricular ou inversões viscerais, enfim, não se trata de feto portador de 

deficiência grave que permita sobrevida extrauterina. Cuida-se tão somente 

de anencefalia. Na expressão da Dra. Lia Zanotta Machado, “defi ciência é uma 

situação onde é possível estar no mundo; anencefalia, não”[52]. De fato, a 

anencefalia mostra-se incompatível com a vida extrauterina, ao passo que a 

defi ciência não.

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334

E é calcado exatamente nessa distinção que o acórdão citado, por 

maioria, fixou que o peso específico do direito a uma futura não-vida, 

não pode preponderar sobre o direito da mulher à liberdade, intimidade e 

autodeterminação.
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Laborou-se, no quesito, sobre os direitos da personalidade atinentes 

aos pais da criança com má-formação incompatível com a vida extrauterina 

(obviamente dando peso consideravelmente superior, aos direitos da mulher).

E peço novamente vênias, para citar mais um trecho do voto condutor 

daquele célebre julgamento:

Não se coaduna com o princípio da proporcionalidade proteger apenas um 

dos seres da relação, privilegiar aquele que, no caso da anencefalia, não tem 

sequer expectativa de vida extrauterina, aniquilando, em contrapartida, os 

direitos da mulher, impingindo-lhe sacrifício desarrazoado. A imposição estatal 

da manutenção de gravidez cujo resultado fi nal será irremediavelmente a morte 

do feto vai de encontro aos princípios basilares do sistema constitucional, mais 

precisamente à dignidade da pessoa humana, à liberdade, à autodeterminação, 

à saúde, ao direito de privacidade, ao reconhecimento pleno dos direitos sexuais 

e reprodutivos de milhares de mulheres. O ato de obrigar a mulher a manter a 

gestação, colocando-a em uma espécie de cárcere privado em seu próprio corpo, 

desprovida do mínimo essencial de autodeterminação e liberdade, assemelha-se 

à tortura [109] ou a um sacrifício que não pode ser pedido a qualquer pessoa ou 

dela exigido. A integridade que se busca alcançar com a antecipação terapêutica 

de uma gestação fadada ao fracasso é plena. Não cabe impor às mulheres o 

sentimento de meras “incubadoras” ou, pior, “caixões ambulantes”, na expressão 

de Débora Diniz.

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334

Na situação vivida pelos recorrentes, reproduziu-se todo o pacote de dores 

e angústias descritos em inúmeras passagens do acórdão, que demonstram que 

o intenso sofrimento vivido pela mãe, após o diagnóstico de uma síndrome que 

incompatibiliza a vida do feto com o ambiente extrauterino, é de tal quilate, 

que faz preponderar o particular direito dela à própria intimidade, liberdade e 

autodeterminação na condução de sua vida privada.

Leia-se, também aqui, cabia só a ela, pela similaridade das condições 

apresentadas, dizer, diante de sua realidade emocional, da fé que professava, ou 

não professava, das expectativas que nutria, ou diante daquelas que deixara de 

alimentar, se deveria ou não interromper a gestação.

E isso se diz porque, é máxima do direito:

Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. (Onde existe a mesma razão, 

deve haver a mesma regra de Direito)

Reproduzidas, salvo pela patologia em si, todos efeitos deletérios da 

anencefalia, também na síndrome de body-stalk, e exsurgindo dessas símeis 
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situações, a mesma gama de direitos protegidos e fl exibilizados, tem-se como 

corolário, dizer-se que a interrupção da gravidez, nas circunstâncias que 

experimentou a recorrente, era direito um direito próprio, do qual poderia fazer 

uso, sem risco de persecução penal posterior e, principalmente, sem possibilidade 

de interferências de terceiros, na tentativa de obstar sua decisão.

2.ii – Da possibilidade de responsabilização do recorrido, pelo exercício do direito 

de ação, na hipótese de vulneração da intimidade, da vida privada e da honra dos 

recorrentes.

Firmada a tese de que o casal, quando iniciou o procedimento de 

interrupção da gravidez, autorizados judicialmente, e amparados pela gama de 

direitos da personalidade inerentes a cada um deles, individualmente tomados, 

e pensados também, como unidade familiar, agiam acobertados pela lei, resta 

defi nir se houve, como afi rmam os recorrentes, abuso de direito por parte do 

recorrido que, não obstante o quanto argumentado, utilizou-se do seu direito de 

ação para tentar obstar a interrupção da gestação, já iniciada.

Contudo, antes de se tratar diretamente dessa questão, faz-se, mais uma vez, 

um regresso à linha argumentativa majoritária da ADPF 54, para resgatar uma 

ideia primária que permeou e orientou aqueles debates: a laicidade do Estado.

Revigora-se, aqui, esse tema, porque essa orientação, tão facilmente 

apercebida na maior parte dos cânones constitucionais do mundo ocidental 

e ardorosamente defendida, em tese, é, no entanto, de difícil discernimento 

quando se subsomem, a ela, fatos corriqueiros, que triscam, de maneira mais 

contundente, em dogmas, profi ssões confessionais, ou mesmo, vão ao arrepio 

delas.

Ser laico é estar num mundo próprio, segregado do mundo eclesiástico 

em qualquer de suas vertentes, e também não estar entre aqueles que nada 

professam. É ser neutro.

Em resgate do pensamento de Tocqueville,– à espécie, uma das funções do 

Estado Laico e, notadamente, de sua faceta Judicial, é antecipar-se a possíveis 

desvios que façam prevalecer uma ideia dita hegemônica, de qualquer matiz, 

que tenha o peso de fragilizar, ou mesmo inviabilizar, direitos minoritários, mas 

constitucionalmente assegurados, fazendo prevalecer uma “tirania da maioria”. 

(Tocqueville, Alexis de. A Democracia na América, leis e costumes (cap. VII - 

Da onipotência da maioria nos Estados Unidos e de seus defeitos). Vol. I. 3ª ed. 

– São Paulo: Martins Fontes, 2014, pp: 289-305).
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Citando o 4º presidente americano – James Madison – o pensador afi rma:

É importantíssimo, nas repúblicas, não apenas defender a sociedade contra 

a opressão dos que a governam, mas também garantir uma parte da sociedade 

contra a injustiça da outra. A justiça é o objetivo a que deve tender todo o governo; 

é a fi nalidade que se propõem os homens ao se reunirem. Os povos fi zeram e 

sempre farão esforços visando a esse objetivo, até conseguirem atingi-lo ou 

perderem sua liberdade. (Sem grifos no original). (Op. cit. pp. 304/305).

Nessa senda, a fé – qualquer uma –, seus dogmas e postulados, nada dizem 

ao Estado que apenas, por força da efi cácia vertical dos direitos e garantia 

fundamentais, deve zelar pelo respeito, intimidade, direito de expressão e 

segurança de quem algo professa ou de quem, em nada acredita.

Nas já citadas palavras do Ministro Marco Aurélio, “a liberdade religiosa 

e o Estado laico representam mais do que isso. Signifi cam que as religiões 

não guiarão o tratamento estatal dispensado a outros direitos fundamentais, 

tais como o direito à autodeterminação, o direito à saúde física e mental, o 

direito à privacidade, o direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade de 

orientação sexual e o direito à liberdade no campo da reprodução”.

Assim, entre outras manifestações a laicidade do Estado é fundamental 

à preservação de signifi cativa parcela das liberdades públicas, onde direitos, a 

priori, equipolentes, porque igualmente albergados nos Direitos e Garantias 

fundamentais, devem entrar em concordância prática ou, não sendo isso possível, 

eleger a prevalência a um deles.

Nessa linha, e sob a égide da laicidade, tocando diretamente à questão 

de possível abuso de direito no comportamento do recorrido, que se arrostou 

contra o direito à liberdade, à intimidade e a disposição do próprio corpo da 

recorrente, brandindo a garantia constitucional ao direito de ação e à defesa da 

vida humana, mesmo que ainda em estágio fetal e mesmo com um diagnóstico 

de síndrome incompatível com a vida extrauterina, cabe, inicialmente, sopesar 

os direitos inerentes à inviolabilidade  da intimidade, da vida privada e da honra 

das pessoas em contraponto ao direito de ação que tinha por objeto impedir a 

interrupção da gravidez.

Assentado que foi, anteriormente, que a interrupção da gestação 

da recorrente, no cenário apresentado, era lídimo, sendo opção do casal 

– notadamente da gestante – assumir ou descontinuar a gestação de feto 

sem viabilidade de vida extrauterina, há uma vinculada remissão à proteção 
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constitucional aos valores da intimidade, da vida privada, da honra e da própria 

imagem dos recorrentes (art. 5º, X, da CF).

Possível agressão a esses valores, desde que pautados no respeito à lei, 

impõe, para aquele que invade esse círculo íntimo e inviolável, responsabilidade 

objetiva pelos danos ocorridos. Nesse sentindo, escólio de Nelson Nery Júnior:

A ofensa à honra, liberdade ou intimidade das pessoas enseja indenização 

por dano moral e patrimonial. Trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva, 

porquanto a norma não prevê conduta para que haja o dever de indenizar (Nery 

Júnior, Nelson – Constituição Federal comentada e Legislação Constitucional 

– 5ª ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014 - Pag. 230

Malgrado essa contundente assertiva, na espécie, foi brandido, como 

defesa, direito de igual vigor, pois também inserto entre os Direitos e Garantias 

Fundamentais: o direito a ação.

Contudo, esse debate, de índole evidentemente constitucional, é refl exo, 

pois deriva, neste recurso especial, da alegada violação ao art. 187 do Código 

Civil – que discute o excesso no exercício do direito – e seu contraponto, o 

art. 188, I, in fi ne, do Código Civil, que trata do exercício regular do direito, 

temas que devem ser esclarecidos, antes de se discutir o entrechoque de valores 

constitucionais.

Para que essa escusa à ilicitude, trazida desde a origem pela defesa, ter a 

capacidade de afastar a responsabilidade civil do recorrido, exige-se, porém, que:

I. Não seja hipótese de indenização/compensação pelo critério da 

responsabilidade civil objetiva;

II. O próprio exercício regular do direito, não se subverta, ele mesmo, 

em uma transgressão à lei, na modalidade abuso do direito, desvirtuando um 

interesse aparentemente legítimo, pelo excesso.

Nesse sentido, calha citar o entendimento manifestado por Arnaldo 

Rizzardo:

Para a doutrina, não há exercício regular de direito se decorre transgressão 

à lei. Adverte Aguiar Dias: “No exercício regular de direito reconhecido será 

preciso indagar se não esta ele, por uma das muitas razões que justificam a 

aplicação da doutrina objetiva, submetido a critério mais largo que o da culpa, 

para constituição da obrigação de reparar”. Nota-se a tendência em determinar a 

indenização, na hipótese de acontecer, eventualmente, uma situação de ofensa a 

um bem de outrem, apesar de praticada com apoio em tal princípio. de modo um 
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tanto forte, sentencia Cunha Gonçalves: “O exercício do direito não é obrigatório; 

o seu titular ou sujeito pode realiza-lo, ou não, ou exercê-lo só em parte ou de 

modo que lhe aprouver. Excetuam-se os direitos que são também deveres, como 

poder familiar, a tutela etc”. (Rizzardo, Arnaldo: Introdução ao Direito e parte geral 

do Código Civil; 8ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2015; pag. 694).

Remetendo o debate sobre a responsabilidade objetiva decorrente do texto 

constitucional, para a conclusão deste voto, e centrando atenção, primariamente, 

na existência, ou não de abuso do direito por parte do recorrido, cabe dizer que 

de há muito –– vigora a ideia de que há limites para o exercício de qualquer 

direito, que é dado e mensurado, pela vulneração à matriz teleológica desse 

próprio direito.

Assim, a sôfrega e imprudente busca por um direito legítimo, que faz 

perecer no caminho, direito de outrem, ou mesmo uma toldada percepção do 

próprio direito, que impele alguém a avançar sobre direito alheio, podem ser 

considerados abuso de direito.

Em uma tentativa de sintetizar essas possibilidades, Louis Josserand –– 

fi xou como elementos caracterizadores do abuso do direito: “(i) a titularidade 

de um direito subjetivo; (ii) a sua utilização nos limites objetivos que lhe são 

traçados em lei, com respeito à letra da norma; (iii) a confrontação do elemento 

pessoal (subjetivo) com a função do fi m do direito em causa (elemento social ou 

objetivo)

Sendo as duas primeiras características, os elementos de conformidade 

com a legalidade, ou legitimidade no exercício do direito, a motivação e o fi m 

colimado devem dizer da existência do abuso do direito.

Nessa toada, reprisa-se, do teor da contestação, o que o próprio recorrido 

diz de sua motivação, e dos fi ns que perseguia:

(...) a exemplo de milhares de pessoas, entende que o feto, enfermo ou não, 

com maior ou menor expectativa de vida é destinatário de proteção legal, e que 

as autorizações para abortamento ferem o direito básico à vida existente desde o 

momento primeiro da concepção. Não podendo e não devendo fazer sua posição 

prevalecer por meio da força, deve, por óbvio, procurar defender seu ponto de 

vista perante o Poder Judiciário. Foi a postura adotada. A decisão não foi de Luiz 

Carlos Lodi da Cruz, mas do Poder Judiciário (fl . 88, e-STJ).

(...) agiu na mais estrita defesa da vida, da vida do pobre bebê, que estava em 

vias de ser assassinado, agiu em prol de Geovana Gomes Leneu, dando à indefesa 

criança o direito de viver pelo tempo que lhe era destinado viver (fl . 95, e-STJ).
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Das considerações do recorrido, é de se ver que buscou a tutela estatal para 

defender suas particulares ideias sobre a interrupção da gestação – em qualquer 

hipótese – que como afi rma, e é cediço, também são defendidas por signifi cativa 

parcela da população.

No entanto, como é possível se depreender da leitura introdutória sobre a 

incidência do julgamento da ADPF 54 à hipótese, agrediu com sua atitude os 

direitos inatos da mãe e do pai, ora recorrentes.

E a vulneração aos direitos dos recorrentes se deu ao tempo em que tocou a 

garantia legal que o casal tinha de interromper a gestação, fato tão-só desvelado 

pelo STF em 2012.

E é de se notar aqui, que também o momento em que se utilizou do 

seu direito de ação (já no terceiro dia do procedimento de interrupção da 

gravidez), e os termos em que deduziu seu pleito – irrogando ao casal, inclusive, 

a prática de homicídio - traduzem, para efeitos de responsabilidade civil, não 

de convicções pessoais, friável motivação e distância teleológica do quanto lhe é 

dado buscar, na prevalência de seus particulares valores morais.

A base axiológica do que defende, só tem terreno fértil, dentro de um 

Estado de Direito laico, no campo das ideias, podendo nele defender todo e 

qualquer conceito que reproduza seus postulados de fé, ou do seu imo, havendo 

aí, não apenas liberdade, mas garantia estatal de que poderá propagar o que 

entende por correto, inclusive, tentando em linha de convencimento, demover 

aqueles que não pactuam de seus ideais.

Faz medrar, contudo, em seara imprópria, esse corpo de valores – e isso 

caracteriza o abuso de direito – quando busca, mesmo que por via estatal, a 

imposição de seus conceitos e valores a terceiros, retirando deles, a mesma 

liberdade de ação que vigorosamente defende para si.

Aqui, convém, ainda, deixar fi xado, que qualquer tentativa de disrupção do 

nexo causal, sob a alegação de que o recorrido apenas provocou o Estado-Juiz, 

e foi, efetivamente este que determinou a interrupção da gestação, não merece 

guarida.

A busca do Poder Judiciário por uma tutela de urgência traz, para àquele 

que a maneja, o ônus da responsabilidade pelos danos que porventura a 

concessão do pleito venha a produzir, mormente quando ocorre hipótese de 

abuso de direito.
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Mesmo no Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, já se 

enumerava situações de responsabilidade do proponente da medida de urgência, 

como se pode verificar no art. 273, § 3º; art. 588, I – que foi revogado e 

substituído com a mesma imposição pelo art. 475-O, I –; e, ainda, o art. 811, 

todos do CPC de 1973.

Nessa mesma linha, inúmeros são os precedentes do STJ, como o REsp 

1.011.733/MG, Rel. Massami Uyeda; o RMS 27.570/SP, de minha relatoria e 

o AgInt no REsp 1.604.218/RS, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, 

este último assim ementado:

Processual Civil e previdência complementar. Agravo interno.

Antecipação dos efeitos da tutela. Reparação de dano, decorrente de medida 

deferida nos autos. Possibilidade. Responsabilidade processual objetiva. 

Reconhecimento posterior da inexistência do direito. Obrigação de reparar o 

dano processual. Decorre da lei, não dependendo de prévios reconhecimento 

judicial e/ou pedido do lesado.

Possibilidade de desconto, com atualização monetária, do percentual de 10% 

do montante do benefício suplementar, até que ocorra a compensação do dano. 

Utilização de analogia. Lei n. 8.112/1990.

Matéria pacifi cada no âmbito do STJ, em vista da afetação à Segunda Seção e 

julgamento do REsp 1.548.749/RS.

1. Segundo o entendimento fi rmado na Segunda Seção desta Corte Superior, 

“Os danos causados a partir da execução de tutela antecipada (assim também a 

tutela cautelar e a execução provisória) são disciplinados pelo sistema processual 

vigente à revelia da indagação acerca da culpa da parte, ou se esta agiu de má-fé 

ou não.

Com efeito, à luz da legislação, cuida-se de responsabilidade processual 

objetiva, bastando a existência do dano decorrente da pretensão deduzida em 

juízo para que sejam aplicados os arts. 273, § 3º, 475-O, incisos I e II, e 811 do 

CPC/1973 (correspondentes aos arts. 297, parágrafo único, 520, I e II, e 302 do 

novo CPC)”.

2. Salientou-se também que “Em linha de princípio, a obrigação de indenizar 

o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada 

é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da 

sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando 

também, por lógica, pedido da parte interessada. A sentença de improcedência, 

quando revoga tutela antecipadamente concedida, constitui, como efeito 

secundário, título de certeza da obrigação de o autor indenizar o réu pelos danos 

eventualmente experimentados, cujo valor exato será posteriormente apurado 

em liquidação nos próprios autos”.
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3. “Ademais, por um lado, os valores recebidos precariamente são legítimos 

enquanto vigorar o título judicial antecipatório, o que caracteriza a boa-fé 

subjetiva do autor; entretanto, isso não enseja a presunção de que tais verbas, 

ainda que alimentares, integram o seu patrimônio em defi nitivo. Por outro lado, 

as verbas de natureza alimentar do Direito de Família são irrepetíveis, porquanto 

regidas pelo binômio necessidade-possibilidade, ao contrário das verbas oriundas 

da suplementação de aposentadoria”. (REsp 1.555.853/RS, Rel. Ministro Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10.11.2015, DJe 16.11.2015)

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.604.218/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 23.8.2016, DJe 29.8.2016)

E ainda que assim, não fosse, como dito anteriormente, há responsabilidade 

pela afronta à inviolabilidade dos direitos constitucionais da intimidade, vida 

privada e honra, que prescinde de qualquer outra condicionante, salvo o indevido 

triscar nesse mais interno dos círculos concêntricos das esferas da personalidade.

Note-se, esses valores não estão condicionados ao que as demais pessoas 

pensam e defendem como ideologia. Eles são intocáveis!

Repisa-se que mesmo sendo assegurado o direito à liberdade, que por óbvio 

engloba manifestações públicas contrárias ou favoráveis a uma determinada 

tese – desde que não desairosas àqueles que defendem postura inversa – esse 

direito restringe-se pela igual liberdade do outro, não possibilitando o ingresso 

no círculo íntimo de terceiro, para lhe ditar, ou tentar ditar, seus conceitos, ou 

preconceitos.

No manejo do habeas corpus com pedido liminar, posteriormente recebido 

como mandado de segurança, o recorrido, sequencialmente:

Violou a intimidade e a vida privada do casal recorrente, tentando fazer 

prevalecer sua posição particular em relação à interrupção da gestação, mesmo 

estando eles amparados, na decisão que tomaram, por tutela judicial;

Agrediu-lhes a honra ao denominar a atitude que tomaram, sob os 

auspícios do Estado, de assassinato;

Agiu temerariamente (quando pediu a suspensão do procedimento 

médico de interrupção da gravidez, que já estava em curso) e impôs aos pais – 

notadamente à mãe – sofrimento inócuo, pois como se viu, os prognósticos de 

inviabilidade de vida extrauterina se confi rmaram

Esses fatos se mesclam, demonstrando, de um turno, a agressão aos mais 

íntimos direitos da personalidade, o que impõem a responsabilidade objetiva 
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do agente causador do dano e, ao par desta, o evidente abuso no exercício do 

direito de ação, que também apenas se conforma com a cabal demonstração de 

que o exercício desse direito tem escopo não albergado pelo Estado de Direito, 

também aponta para a responsabilização do recorrido.

Assim, impõe-se o reconhecimento de que o recorrido, ao contrário do 

que dantes afi rmado, tocou, com dano, espaço reservado à liberdade de outros 

e, ainda, por incúria ou perfídia, utilizou-se de um direito próprio – direito de 

ação – para impor, aos recorrentes, estigma emocional que os acompanhará 

perenemente.

Sob essa ótica, fi xo, a título de compensação por danos morais, o valor 

de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), corrigidos monetariamente e com a 

incidência de juros de mora, a partir do dia que a recorrente deixou o hospital.

Forte nessas razões, dou provimento ao recurso especial, nos termos acima 

delimitados.

Ônus sucumbenciais suportados integralmente pelo recorrido, com a 

fi xação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, 

observando-se os benefícios da assistência judiciária gratuita incidentes à 

espécie.

RECURSO ESPECIAL N. 1.475.859-RJ (2013/0406461-1)

Relator: Ministro João Otávio de Noronha

Recorrente: CHS Construções Ltda

Advogados: Ana Frazao de Azevedo Lopes e outro(s)

Gustavo José Mendes Tepedino e outro(s)

Milena Donato Oliva e outro(s)

Recorrido: IRB Instituto de Resseguros do Brasil S/A

Advogados: Luís Felipe de Freitas Braga Pellon e outro(s)

Felipe Aff onso Carneiro e outro(s)

Flavia Piccolo Brandão
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EMENTA

Recurso especial. Cumprimento provisório de sentença. 

Depósito integral para garantia do juízo. Impugnação acolhida em 

parte. Afastamento do excesso de execução. Posterior modifi cação do 

título judicial. Majoração da verba honorária por maioria. Depósito 

da diferença antes do trânsito em julgado. Discussão sobre juros de 

mora. Súmula n. 207/STJ. Não incidência. Violação do art. 535, I e II, 

do CPC/1973. Não ocorrência. Art. 515 do CPC/1973. Ausência de 

ofensa. Arts. 335 e 337 do CC. Falta de prequestionamento. Depósito 

em garantia do juízo. Ausência de pagamento. Responsabilidade 

do devedor pelos consectários da mora. Transferência à instituição 

depositária. Não cabimento. Entendimento não contraposto à 

tese fi xada em recurso repetitivo. Afronta ao art. 20, §§ 3º e 4º, do 

CPC/1973. Defi ciência de fundamentação.

1. Ainda que se admita o cabimento dos embargos infringentes 

contra acórdão majoritário prolatado em agravo de instrumento que 

decida sobre honorários advocatícios, deve-se observar o requisito da 

alteração de sentença de mérito previsto no art. 530 do CPC/1973. 

Ausente essa alteração, é desnecessário o oferecimento de embargos 

infringentes e, por conseguinte, não incide a Súmula n. 207 do STJ.

2. Afasta-se a alegação de ofensa ao art. 535, I e II, do CPC/1973 

quando inexistentes quaisquer vícios de contradição, omissão ou 

obscuridade no acórdão recorrido.

3. O conhecimento de matérias inerentes à profundidade do 

efeito devolutivo do recurso não confi gura ofensa ao art. 515 do 

CPC/1973.

4. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais indicados 

pelo recorrente obsta o conhecimento do recurso especial. Aplicação 

da Súmula n. 282 do STF.

5. Como o depósito em garantia do juízo visa ao oferecimento de 

impugnação ao valor exequendo, não constitui pagamento, inexistindo 

previsão legal que o equipare a tanto. Dessa forma, permanece o 

devedor em mora, responsabilidade que não pode ser transferida ao 

depositário judicial sem que se identifi que na conduta deste hipótese 

de subsunção à regra do art. 394 do Código Civil.
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6. A instituição fi nanceira depositária, em razão dos deveres 

previstos no art. 629 do Código Civil, responde pela correção 

monetária e juros remuneratórios sobre o valor depositado.

7. O depósito judicial apenas extingue a obrigação do devedor 

nos limites da quantia depositada, mas não o libera dos consectários 

próprios de sua obrigação. Assim, quando do efetivo pagamento, os 

valores depositados com os acréscimos pagos pela instituição bancária 

devem ser deduzidos do montante da condenação calculado na forma 

do título judicial ou extrajudicial (Recurso Especial repetitivo n. 

1.348.640/RS).

8. Incide o óbice da Súmula n. 284 do STF na hipótese em 

que a defi ciência da fundamentação do recurso não permite a exata 

compreensão da controvérsia.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, 

Prosseguindo no julgamento, após a vista regimental do Sr. Ministro João 

Otávio de Noronha, a Terceira por unanimidade, conhecer em parte do recurso 

especial e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas 

Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 16 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministro João Otávio de Noronha, Relator

DJe 25.8.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: O presente recurso tem origem em 

execução provisória de sentença ajuizada pela ora recorrente, CHS Construções 
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Ltda., em 27.3.2006, requerendo o pagamento de R$ 14.354.468,63, nos quais 

já estava inclusa a importância relativa aos honorários de sucumbência. A 

execução era provisória em razão da pendência do Recurso Extraordinário n. 

582.170, que objetivava a reforma da sentença do processo de conhecimento; 

e do Recurso Especial n. 570.026, que discutia a verba honorária arbitrada 

naquele julgado.

A parte executada efetuou depósito do montante em 19.12.2006, para 

garantia do juízo e ofereceu impugnação, que foi parcialmente provida, 

reconhecendo-se excesso de execução de R$ 828.555,87, bem como o valor 

devido de R$ 13.525.912,76 (na data-base de novembro/2006, cf. planilha de 

cobrança). Em embargos declaratórios, o levantamento do valor reconhecido 

como devido fi cou condicionado à prestação de caução até o julgamento do 

RE n. 582.170. Foram ainda deferidos honorários de sucumbência de 5% sobre 

o valor do excesso reconhecido e a restituição das custas processuais em favor 

do Instituto de Resseguros do Brasil S/A (IRB). Essa decisão foi mantida pelo 

Tribunal estadual.

O recurso extraordinário foi desprovido e transitou em julgado em 

30.11.2009, após o que a CHS requereu o levantamento do valor reconhecido 

como correto, o que foi deferido.

Em 8.3.2010, foi publicado o acórdão prolatado no REsp n. 570.026, que 

majorou os honorários de sucumbência de 5% sobre o valor da causa para 10% 

sobre o valor da condenação. Antes mesmo do trânsito em julgado desse acórdão, 

em 1º.4.2010, o IRB providenciou o pagamento, mediante depósito em juízo, 

da diferença dos honorários advocatícios, no montante de R$ 1.365.593,87.

A CHS não concordou com o valor e requereu o envio dos autos à 

contadoria judicial, que, após a realização de segundos cálculos, apurou o 

montante de R$ 2.572.054,49.

O Recurso Especial n. 570.026 transitou em julgado em 4.10.2010.

Após a impugnação dos cálculos periciais, a juíza concluiu que o valor 

devido era de R$ 2.137.743,07 (fl . 504, e-STJ).

Contra essa decisão, o IRB interpôs agravo de instrumento, a que foi 

deferido efeito suspensivo, sustentando que a atualização do valor da diferença 

dos honorários deveria iniciar do cálculo do contador (30.11.2006) e parar na 

data do depósito efetuado, isto é, em 1º.4.2010. Aduziu o não cabimento dos 

juros de mora a partir de novembro/2006, pois houve o depósito dos 5% de 

honorários já no início da execução provisória e a decisão que majorou a verba 
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honorária só foi publicada em 8.3.2010 e transitou em julgado em 4.10.2010. 

Alegou ainda bis in idem, pois o valor atualizado da condenação já embute juros 

de mora. Pugnou, igualmente, pela exclusão dos juros de mora sobre a verba 

honorária a que tem direito e pelo reconhecimento de que faz jus à restituição 

das custas processuais da fase de impugnação e ao levantamento do excesso de 

execução reconhecido.

O julgamento foi convertido em diligência, com nomeação de perito, 

homologação do laudo pericial e impugnação pela agravada. Após, o Tribunal a 

quo, por maioria, deu provimento ao recurso em acórdão assim ementado:

Cumprimento de sentença. Início do procedimento sob a modalidade de 

execução provisória. Juros moratórios sobre honorários advocatícios. Incidência 

apenas após o trânsito em julgado. Reforma da decisão agravada, para declarar 

cumprida a obrigação do devedor, mediante depósito judicial, após o qual o 

depositante deixa de ser responsável pelos consectários da mora, conforme 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Determinação dos débitos de 

ambas as partes, por perito do órgão julgador. Provimento do recurso.

Foram opostos embargos de declaração com alegação de contradição 

e omissões. Contradição pelo fato de que o Tribunal limitou o objeto do 

recurso aos honorários advocatícios, mas se manifestou sobre o valor principal. 

Omissões em razão de a jurisprudência do STJ invocada pelo aresto apenas se 

aplicar aos honorários fi xados na forma do § 4º do art. 20 do CPC/1973 e do 

fato de o IRB não ter autorizado o levantamento dos valores depositados.

Após a rejeição dos declaratórios, sobreveio a interposição do presente 

recurso especial, com amparo na alínea “a” do permissivo constitucional, em que 

se alega violação dos arts. 237, 335, 337 e 394 do Código Civil e 20, §§ 3º e 4º, 

515, caput, e 535, I e II, do CPC/1973.

Oferecidas as respectivas contrarrazões (fl s. 759/775, e-STJ), o recurso 

não foi admitido na origem, por incidência da Súmula n. 207 do STJ (“É 

inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o 

acórdão proferido no tribunal de origem”).

Interposto agravo em recurso especial (AREsp n. 447.925/RJ), dei 

provimento ao recurso para melhor exame da matéria.

Na sessão de julgamento do dia 5.5.2016, após a sustentação oral do 

advogado, pedi vista regimental para complementação do voto.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha (Relator): De início, impõe-se 

ressaltar que o presente recurso especial foi interposto sob a égide do Código 

de Processo Civil de 1973, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade recursal na forma nele prevista, com as interpretações dadas pela 

jurisprudência desta Corte (Enunciado Administrativo n. 2/STJ).

Trata-se de recurso oriundo de cumprimento provisório de sentença 

condenatória que, no seu curso, tornou-se defi nitivo com alteração do título 

judicial relativamente à verba de sucumbência.

Ainda na fase provisória, houve impugnação por parte do IRB, que 

depositou o valor total pleiteado e apontou excesso de execução, o que foi 

reconhecido pela juíza de primeiro grau (fl s. 235/236, e-STJ). Em julgamento 

de aclaratórios, houve condenação da CHS nos ônus de sucumbência atinentes 

à impugnação ao cumprimento de sentença e no tocante à exigência de caução 

para levantamento do valor depositado. A decisão foi mantida em agravo de 

instrumento, inicialmente por decisão monocrática (fl s. 318/320, e-STJ) e, 

depois, por julgamento colegiado (fl s. 328/330, e-STJ).

Confirmada a sentença do processo de conhecimento pelo Supremo 

Tribunal Federal ao desprover o RE n. 582.170 (julgado primeiramente em 

razão de sua prejudicialidade em relação à matéria infraconstitucional), houve 

o levantamento pela CHS do valor depositado para fi ns de garantia do juízo, 

eliminado o excesso e já contemplada a parcela referente à verba honorária, 

então fi xada no patamar de 5% sobre o valor da causa.

Após o levantamento, foi julgado e provido o Recurso Especial n. 570.026, 

que se insurgira contra os honorários de sucumbência fixados na fase de 

conhecimento, tendo sido majorados para 10% sobre o valor da condenação.

Ainda antes do trânsito em julgado desse recurso especial, o IRB 

providenciou o depósito, para fi ns de pagamento, da diferença dos honorários. 

Todavia, a CHS não concordou com o montante apurado e, diante da 

controvérsia, a juíza fi xou o valor que entendeu devido.

Em agravo de instrumento, o Tribunal a quo, por maioria, deu provimento 

ao recurso, fi xando o valor para cada uma das partes em razão dos honorários de 

sucumbência da liquidação de sentença devidos ao patrono do IRB.

O cerne da controvérsia reside em defi nir se o depósito da diferença relativa 

à verba honorária, efetuado pelo IRB em 1º.4.2010, quitou ou não sua obrigação.
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O Tribunal a quo entendeu que sim, amparando-se em dois fundamentos: 

primeiro, que só incidem juros de mora sobre honorários advocatícios após o 

trânsito em julgado da decisão que os fi xar, visto tratar-se de obrigação nova, 

originada do encerramento da demanda. Segundo, que o depósito judicial para 

garantia do juízo tem o condão de liberar o devedor dos encargos da mora, 

passando a responsabilidade pelos juros moratórios à instituição fi nanceira 

depositária. Afastou, ademais, a incidência do art. 237 do Código Civil na 

espécie uma vez que o devedor perde, com a penhora ou depósito em juízo, a 

disponibilidade do valor.

Passo ao exame destacado das proposições recursais.

I - Análise da Súmula n. 207 do STJ

Inicialmente, cumpre analisar a alegada incidência do óbice da Súmula n. 

207 do STJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o cabimento 

dos embargos infringentes contra acórdão majoritário prolatado em agravo de 

instrumento, desde que tenha analisado o mérito da controvérsia deduzida na 

ação. Nesse sentido:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Embargos infringentes. 

Agravo de instrumento. Apreciação meritória. Reconhecimento de prescrição. 

Cabimento.

1. Nesta Corte, é pacífi co o entendimento de que cabem embargos infringentes 

contra decisão majoritária proferida em agravo de instrumento quando neste for 

decidida matéria de mérito (EREsp 276.107/GO, Rel. Ministro Peçanha Martins, 

Corte Especial, DJ de 25.8.2003).

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 326.304/PR, Terceira 

Turma, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 14.8.2014.)

Tributário. Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. Agravo de 

instrumento. Apreciação meritória. Acórdão não unânime. Oposição de embargos 

infringentes. Possibilidade. Agravo não provido.

1. São cabíveis embargos infringentes contra decisão não unânime proferida 

em agravo de instrumento, quando neste for decidida matéria de mérito, nos 

termos do art. 530 do CPC.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.172.440/SC, Primeira 

Turma, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 4.2.2013.)
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Processo Civil. Recurso especial. Embargos infringentes. Agravo de 

instrumento. Decisão de liquidação de sentença. Cabimento.

1. É cabível a interposição de embargos infringentes em face de acórdão não 

unânime que, ao julgar agravo de instrumento, reforma decisão proferida em 

liquidação de sentença quando decidida matéria de mérito. Não é a natureza 

do recurso, mas o conteúdo da matéria decidida, que defi ne o cabimento dos 

embargos infringentes, conferindo-se interpretação extensiva ao art. 530 do CPC.

2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.298.081/PE, Terceira Turma, relatora 

Ministra Nancy Andrighi, DJe de 3.8.2012.)

Ainda na linha da jurisprudência desta Corte, o conceito de “matéria 

de mérito” não engloba apenas a matéria principal da demanda mas também 

questões acessórias, entre as quais se insere a definição dos honorários 

advocatícios. Vejam-se os seguintes precedentes:

Processo Civil. Embargos infringentes. Questão acessória. Compensação de 

honorários advocatícios. Cabimento.

1. A regra do art. 530 do CPC não faz distinção quanto à apreciação de matéria 

principal ou secundária no acórdão em que foi verifi cada a divergência. A única 

restrição imposta pelo dispositivo legal diz respeito ao objeto da irresignação 

recursal, que deve ser a decisão a qual reforma a sentença de mérito por maioria 

de votos dos membros da câmara julgadora.

2. O capítulo da decisão que faz referência aos honorários advocatícios é 

secundário ou acessório em relação ao pedido principal, mas ainda assim é 

um capítulo de mérito. O fato de que o dissenso entre os membros da câmara 

julgadora teve por objeto questão alheia à discussão de mérito principal não 

impede o conhecimento dos embargos infringentes.

3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.177.775/RS, Terceira Turma, 

relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 3.2.2011.)

Processual Civil. Recursos. Embargos infringentes. Cabimento. Interesse 

recursal.

I - Na interpretação assente do art. 530 do Código de Processo Civil, apura-se 

a divergência, para efeito do cabimento de Embargos Infringentes, levando-se 

em conta a conclusão do Acórdão e dos votos proferidos e não da motivação, de 

modo que, não sendo unânime o Acórdão que julga o mérito, cabem Embargos 

Infringentes, não importando se a divergência é total ou parcial, se máxima ou 

mínima, se em matéria principal ou acessória, inclusive sobre sucumbência, 

bem como não importando tenha o Embargante sido vencedor na maior parte 

do julgamento, lembrando-se que essa orientação, evita o grassar de questões 

processuais menores a respeito do cabimento dos embargos, as quais em verdade 
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desviam o foco do caso para a incidentalidade, perdendo de vista o julgamento 

principal.

[...]

Recurso especial provido para devolução dos autos a fim de que sejam 

julgados os Embargos Infringentes. (REsp n. 1.100.945/RJ, Terceira Turma, relator 

Ministro Sidnei Beneti, DJe de 4.8.2009.)

Contudo, ainda que se admita o cabimento dos embargos infringentes 

contra acórdão majoritário prolatado em agravo de instrumento que decida 

sobre honorários advocatícios, deve-se observar o requisito da alteração de 

sentença de mérito previsto no art. 530 do CPC/1973.

Verifica-se que, no presente caso, a impugnação ao cumprimento de 

sentença foi decidida antes do trânsito em julgado da condenação. 

Posteriormente ao julgamento da impugnação, sobreveio alteração do título 

judicial no tocante à verba honorária, que foi majorada. A partir daí, inaugurou-

se nova controvérsia entre as partes, circunscrita aos parâmetros de cálculo da 

diferença acrescida na condenação, e não propriamente ao seu arbitramento, 

estipulado no equivalente a 10% sobre a condenação.

Nesse contexto, considerando que a decisão majoritária prolatada em 

agravo de instrumento não alterou a verba de sucumbência fi xada no julgamento 

meritório, não eram cabíveis, na espécie, os embargos infringentes e, por 

conseguinte, não há falar em incidência da Súmula n. 207 do STJ.

Antes de concluir, uma reflexão: “O art. 530 do Código de Processo 

Civil deve ser interpretado de forma objetiva e despojada de especiosidades 

interpretativas, de modo a se evitar que o dispositivo legal em questão se 

transforme em um celeiro de armadilhas esconsas para os litigantes e, 

consequentemente, assegurando-se a amplitude desejável do acesso à Justiça 

recursal” (AgRg no REsp n. 1.289.845/RJ, Terceira Turma, relator Ministro 

Sidnei Beneti, DJe de 3.4.2013).

Passo ao exame das proposições deduzidas no recurso especial.

II - Violação do art. 535, I e II, do CPC/1973

A recorrente sustenta que o acórdão recorrido padece dos vícios de 

contradição ao delimitar o objeto do recurso e se manifestar sobre matéria fora 

desses limites; e de omissões ao desconsiderar que os honorários foram fi xados 

sobre a condenação, e não em valor fi xo. Afi rma que o IRB não autorizou o 

levantamento dos valores depositados.
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Inexistem os vícios apontados.

É cediço que a contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos 

declaratórios é aquela que se revela quando o julgado contém proposições 

inconciliáveis internamente. No caso, a referência feita à preclusão sobre a 

discussão do valor principal apenas serviu de fundamento para restringir o 

objeto da controvérsia à diferença de honorários advocatícios, não havendo 

nenhuma contradição nisso.

Afasto, igualmente, a alegada omissão quanto à circunstância de que os 

honorários de sucumbência foram fi xados sobre o valor da condenação, e não 

com base no § 4º do art. 20 do CPC. Isso porque o Tribunal a quo, ao responder 

aos embargos declaratórios, reconheceu que a condenação à verba honorária 

amparava-se na condenação principal, in verbis:

Os honorários e os juros de mora incluem-se, sim, na condenação, mas são 

calculados, por impositivo do art. 20, § 3º do CPC, também sobre a condenação.

Como se sabe, há dois momentos em que se observa a condenação: o 

primeiro, que diz respeito à condenação relacionada ao direito material da parte, 

uma condenação referente ao bem da vida, o objeto da demanda; o segundo, 

em que a condenação nada mais é que mera consequência da aplicação do 

direito processual, e na qual estão incluídos honorários advocatícios, que, no caso 

presente, são aferidos com base naquela primeira condenação (grifamos).

Por fi m, também não há falar em omissão quanto ao fato de que o IRB 

não teria autorizado o levantamento dos valores depositados. A respeito, o 

Tribunal de origem esclareceu, em aclaratórios, não ter atestado que o IRB 

tivesse autorizado o levantamento do depósito, mas sim que houve inércia da 

recorrente, que poderia pleitear o levantamento dos valores, sendo certo que 

decisão da espécie cabe ao magistrado, e não à parte.

Rejeito, pois, a preliminar de ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

III - Efeito devolutivo do recurso – Violação do art. 515, caput, do CPC/1973

A recorrente sustenta que, versando o recurso de agravo de instrumento 

apenas sobre os honorários advocatícios, não poderia o Tribunal a quo 

manifestar-se sobre o valor principal da condenação para afi rmar preclusa 

qualquer tentativa de discussão a seu respeito.

Não ocorre ofensa ao dispositivo legal invocado, pois a Corte de origem não 

desbordou dos limites da controvérsia recursal, limitando-se a decidir a respeito 
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da pretendida incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios. A 

menção à preclusão da oportunidade para debate do valor principal da dívida foi 

feita dentro da profundidade do efeito devolutivo do recurso.

Uma coisa é a extensão do efeito devolutivo do recurso, que se delineia 

a partir do pedido do recorrente, outra é a profundidade do efeito devolutivo, 

que permite abranger matérias prejudiciais não tratadas na impugnação por ele 

deduzida.

Extrai-se do acórdão recorrido que a referência ao valor principal da dívida 

decorreu do fato de a controvérsia perpassar pelo recálculo ou não de toda a 

dívida principal, conforme quesitos apresentados ao perito judicial, por servir de 

base de cálculo da verba honorária.

Não merece acolhimento a pretensão recursal quanto ao ponto.

IV - Aplicação, por analogia, da consignação em pagamento – Violação dos arts. 

335 e 337 do Código Civil

Sustenta a recorrente contrariedade aos dispositivos em epígrafe em razão 

de sua aplicação a hipótese que não se enquadra nos arts. 335 e 337 do CC, de 

modo que o acórdão recorrido não poderia ter atribuído ao depósito judicial 

efetuado no caso presente os efeitos próprios de consignação em pagamento. 

Alega que inexistiu mora creditoris e que não pode levantar a quantia depositada 

em função de restrições impostas pela parte adversa.

O recurso especial não merece conhecimento quanto ao ponto, à míngua 

de prequestionamento dos dispositivos invocados.

A única referência feita à consignação em pagamento pelo Tribunal a quo 

foi em caráter exemplifi cativo das hipóteses em que a judicialização do debate 

sobre valores devidos tem aptidão para liberar o devedor dos consectários da 

mora a partir do depósito; ainda assim, a menção foi à lei processual (arts. 890 e 

891 do CPC/1973), e não aos artigos indicados pela recorrente.

Aplica-se ao caso a Súmula n. 282 do STF.

V - Depósito para garantia do juízo – Inexistência de pagamento – 

Responsabilidade do devedor pelos juros de mora – Violação dos arts. 237 e 394 do 

Código Civil

Argumenta a recorrente que o depósito judicial para fi ns de garantia do 

juízo não possui natureza de pagamento, pois não há tradição do valor devido, o 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

446

que só ocorre com o levantamento pelo credor. Por conseguinte, sustenta que a 

parte devedora permanece em mora, devendo arcar com os respectivos encargos.

Aduz que a remuneração do depósito judicial pelo banco depositário 

destina-se apenas a assegurar a preservação da garantia ofertada pelo 

executado, permanecendo o devedor responsável por eventual diferença entre 

o valor atualizado do depósito e o crédito do exequente com seus respectivos 

consectários, visto que os ônus decorrentes da discussão judicial devem recair 

sobre aquele que retardou injustifi cadamente o pagamento.

A matéria já foi objeto de reiterados julgamentos pelo Superior Tribunal 

de Justiça, inclusive em recurso representativo de controvérsia, oportunidade 

em que se afi rmou que o depósito judicial efetuado na fase de execução, como 

no caso, tem o condão de afastar a responsabilidade do devedor pela correção 

monetária e juros moratórios, os quais passam a ser de responsabilidade da 

instituição fi nanceira depositária. Leia-se a ementa do julgado:

Recurso especial representativo de controvérsia. Civil e Processual Civil. 

Complementação de ações. Cumprimento de sentença. Depósito judicial. Juros 

de mora e correção monetária. Encargo da instituição depositária.

1. Para fi ns do art. 543-C do CPC: “Na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, 

nos limites da quantia depositada”.

2. Aplicação da tese ao caso concreto.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.348.640/RS, relator Ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino, DJe de 21.5.2014.)

Referido julgado buscou consolidar a tese já debatida sobre a 

responsabilidade da instituição fi nanceira depositária pela remuneração do 

depósito judicial, razão pela qual sua fundamentação centrou-se na referência a 

precedentes e às duas súmulas relativas à remuneração dos depósitos judiciais, a 

saber, Súmulas n. 179 e 271 do STJ.

Analisando-se os precedentes mencionados no acórdão, de sorte a deles 

se extrair a ratio decidendi do julgado representativo da controvérsia, constata-

se que: a) nos EREsp n. 1.306.735/MG, decidiu-se pela legitimidade do banco 

depositário para responder por pedidos de diferenças de correção monetária 

sobre depósitos e pela possibilidade de que tais pedidos sejam deduzidos nos 

próprios autos em que realizados; b) nos EREsp n. 119.602/SP, a discussão 

referiu-se à responsabilidade do banco depositário pelo pagamento dos 



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 379-578, outubro/dezembro 2016 447

rendimentos pro rata die ou com base nas datas de aniversário dos depósitos; 

c) no REsp n. 138.104/SP, do recurso especial nem sequer se conheceu, não se 

discutindo a questão dos juros por falta de prequestionamento; d) no REsp n. 

1.107.447/PR, afastou-se a cobrança de juros moratórios do devedor após a 

efetivação do depósito judicial, sob pena de se incorrer em bis in idem, pois “os 

valores levantados pelo autor, vencedor da lide, estarão acrescidos de juros e correção 

monetária pagos pela instituição bancária em que se efetivar o depósito”; e e) no 

REsp n. 783.596/RJ, ao se analisar a alegação de ofensa aos arts. 666, I, e 1.219 

do CPC/1973, entendeu-se que, oferecida penhora em dinheiro, o depósito é 

feito em instituição bancária não apenas por segurança, mas também porque, 

ali mantido, o numerário será atualizado e renderá juros, sendo obrigação do 

depositário judicial restituir a coisa depositada com todos os frutos e acrescidos 

(art. 629 do CC), razão pela qual, feito o depósito do valor integral da dívida, 

cessa a responsabilidade do devedor.

Percebe-se que, a rigor, apenas os dois últimos precedentes acima 

mencionados é que analisaram efetivamente a controvérsia sobre a liberação 

do devedor da responsabilidade pelo pagamento de juros de mora após a 

realização do depósito judicial integral da dívida. Contudo, as alegações recursais 

deduzidas pela recorrente não mereceram o devido enfrentamento quando 

do julgamento do recurso representativo de controvérsia, o que se evidencia, 

inclusive, ao confrontar sua conclusão com outra, já pacifi cada no âmbito desta 

Corte, relativa à exegese do art. 475-J do CPC/1973, segundo a qual o mero 

depósito em garantia do juízo, com a fi nalidade de se impugnar o cumprimento 

de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, porquanto a 

satisfação desta somente ocorre quando o valor respectivo ingressa no campo 

de disponibilidade do credor (REsp n. 1.175.763/RS, Quarta Turma, relator 

Ministro Marco Buzzi, DJe de 5.10.2012; AgRg no REsp n. 1.283.941/SC, 

Quarta Turma, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1º.2.2016; AgRg 

no REsp n. 1.014.133/RN, Quarta Turma, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 

17.5.2016; AgRg no AREsp n. 850.523/PR, Segunda Turma, relator Ministro 

Herman Benjamin, DJe de 27.5.2016).

Ora, se, para manter a incidência da multa do art. 475-J do CPC/1973, 

esta Corte reconhece que o depósito em garantia do juízo não constitui 

cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, o qual somente se perfaz com 

a transferência do valor respectivo para o campo de disponibilidade do credor, 

afastar a responsabilidade do devedor pelos juros de mora diante dessa mesma 

situação – em que, repita-se, não se reconhece a efetivação do pagamento – 
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implica a adoção de interpretações confl itantes do ordenamento jurídico. Afi nal, 

dispõe o art. 394 do Código Civil que, não cumprida a obrigação no tempo, 

local e forma devidos, sujeita-se o devedor aos efeitos da mora.

Além disso, outra circunstância merece ser destacada: a natureza dos juros 

pagos pela instituição depositária sobre o valor depositado – se moratórios ou 

remuneratórios.

Esses aspectos me levaram a concluir pela necessidade de melhor exame da 

matéria aqui debatida, o que passo a fazer.

O pagamento é a expressão usada, em seu sentido lato, para designar o 

cumprimento de uma obrigação, a entrega da prestação devida ao credor, que 

passa, consequentemente, a ter sobre ela a plena disponibilidade. Daí dizer o 

Código Civil, em seu art. 394, que o devedor que não efetuar o pagamento, vale 

dizer, não entregar a prestação devida ao credor no tempo, lugar e forma que a 

lei ou a convenção estabelecer, estará em mora, porquanto não terá satisfeito sua 

obrigação.

Analisando-se o que preceitua a lei civil brasileira, não há previsão 

específi ca que reconheça o depósito em garantia do juízo como modalidade 

de pagamento, de modo a permitir se lhe atribua efeito liberatório do devedor, 

tomando por cumprida a obrigação.

Nem mesmo é possível equipará-lo ao pagamento em consignação previsto 

no art. 334 e seguintes do Código Civil. Neste, o valor consignado é reconhecido 

como devido pelo depositante, que quer cumprir sua obrigação, enquanto que, 

no depósito em garantia do juízo, há resistência do devedor, que entende não ser 

devida a obrigação que lhe é exigida.

Assim, melhor refl etindo a respeito da matéria, não vejo como se possa 

liberar o devedor dos consectários da mora quando efetua o depósito judicial 

da dívida para fi ns de garantia do juízo, uma vez que seu propósito ao fazê-lo 

é justamente impugnar a obrigação que lhe é atribuída, atitude que se mostra 

incompatível com seu cumprimento.

Aqui, chamo atenção para uma peculiaridade do presente feito: o próprio 

IRB afi rmou, na petição de agravo de instrumento dirigida ao Tribunal a 

quo, que, mesmo após a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de 

sentença afastando o excesso de execução reconhecido, manteve sua irresignação 

contra o levantamento do valor reconhecido como correto, requerendo fosse 

condicionado ao oferecimento de caução, tendo em vista a pendência do recurso 

extraordinário por meio do qual ainda se insurgia contra o total da obrigação.
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Outro aspecto que sempre me causou certo desconforto com a interpretação 

dada por esta Corte à matéria consiste em se dizer que a responsabilidade 

pelo pagamento dos juros moratórios devidos pelo depositante é transferida à 

instituição depositária.

Uma vez que a mora é o retardamento culposo no cumprimento da 

obrigação, revestindo-se seus consectários de caráter punitivo, além de 

indenizatório, não é possível falar em mera transferência de responsabilidade 

sem que se identifi que, na conduta do depositário, hipótese de subsunção à regra 

legal. Ora, a obrigação assumida pelo depositário judicial é a de ter, na guarda e 

conservação da coisa depositada, o cuidado e diligência que costuma com o que 

lhe pertence, de modo que, tratando-se de depósito em dinheiro, implica evitar 

sua desvalorização e obter os frutos civis do capital. Portanto, os juros pagos pela 

instituição fi nanceira depositária tem natureza remuneratória e, assim como a 

correção monetária, estão atrelados ao cumprimento da obrigação de preservar 

o valor que lhe foi confi ado, o qual, todavia, não necessariamente haverá de 

coincidir com aquele devido pelo depositante, que pode atingir patamar distinto 

em razão de seus consectários próprios.

Note-se que a conclusão que ora se adota não contraria a tese fi xada 

no julgamento de repetitivo de que, “na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos 

limites da quantia depositada”.

De fato, o valor depositado judicialmente libera o devedor nos limites da 

quantia depositada, mas não o libera dos consectários próprios de sua obrigação, 

devendo-se, quando do efetivo pagamento ao credor, deduzir do montante 

calculado na forma do título judicial ou extrajudicial o valor depositado 

judicialmente e acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição 

fi nanceira depositária. Com isso, evita-se a ocorrência de bis in idem e atribui-se 

corretamente a responsabilidade pela mora.

VI - Critério de cálculo dos honorários advocatícios arbitrados em percentual 

sobre a condenação – Violação do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973

Insurge-se a recorrente contra o posicionamento adotado pelo aresto 

recorrido de que os juros de mora somente incidem sobre os honorários 

advocatícios a partir do trânsito em julgado da decisão que os fi xou. Sustenta que 

esse entendimento apenas se aplica aos honorários fi xados de forma equitativa 

pelo juiz com base no § 4º do art. 20 do CPC, e não quando arbitrados em 
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percentual sobre o valor da condenação. Alega que, nesse caso, devem ser 

consideradas na base de cálculo as parcelas acessórias da condenação, tais como 

juros de mora e correção monetária.

O recurso apresenta fundamentação defi ciente quanto ao ponto, atraindo a 

incidência da Súmula n. 284 do STF.

Primeiro, por não trazer argumentos hábeis a infi rmar o fundamento 

adotado pela Corte de origem. Com efeito, não explica a recorrente por qual 

razão o entendimento do Tribunal a quo apenas se aplicaria aos honorários 

de sucumbência fi xados por equidade, e não também àqueles arbitrados em 

percentual sobre a condenação.

Veja-se a fundamentação exposta no acórdão recorrido:

Com efeito, o agravante está correto, no que concerne à não incidência de 

juros de mora sobre honorários advocatícios, senão após o trânsito em julgado.

[...]

O atraso, idôneo a confi gurar a mora, confi gura-se apenas quando exigível o 

cumprimento da obrigação, e a exigibilidade dos honorários advocatícios se dá 

exatamente com o trânsito em julgado, pois se trata de obrigação nova, originada 

do encerramento da demanda, diferentemente de uma qualquer obrigação 

inadimplida que antecede o ajuizamento da ação, e que a sentença apenas 

reconhece e declara, com força de lei, conferindo ao autor um título executivo.

No particular, deve-se considerar que a agravada deu início à execução 

provisória, que, por força do art. 475-O, I, do CPC, corre por iniciativa, conta e 

responsabilidade do exequente.

[...]

Excluídos estão, assim, os juros de mora sobre honorários advocatícios, antes do 

trânsito em julgado.

[...]

Conquanto a agravada sustente sua tese em sentido diverso, uma vez efetuado 

o depósito antes do trânsito em julgado, não há que se falar em mora. A seguir 

fundamento.

Quanto ao depósito propriamente dito, a agravada argumenta que somente o 

pagamento teria o condão de descaracterizar a mora, nos termos do art. 394 do 

Código Civil, para o que não teria valor o depósito judicial.

Ocorre, contudo, que, no caso em exame, não se trata de mora, haja vista que, 

conforme a jurisprudência, quando se cuidam de honorários, a mora só existe a 

partir do trânsito em julgado.
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No caso, como se vê, o depósito da diferença dos honorários, única importância 

que aqui se persegue, já havia sido realizado quando do trânsito em julgado da 

decisão que os majorou.

[...]

Colocada sub judice a dívida referente a honorários advocatícios, somente a 

defi nitividade da decisão judicial pode estabelecer sua certeza e sua exigibilidade, 

quando, somente então, poderia se falar em atraso.

Juros de mora são indenização pelo atraso no cumprimento de uma obrigação, 

e atraso, na hipótese, não ocorreu (grifamos).

Observa-se que a linha de raciocínio adotada pelo Tribunal de origem 

se apresenta cabível tanto para a verba de sucumbência fi xada com base no 

§ 4º do art. 20 do CPC/1973 quanto para os casos de honorários arbitrados 

em percentual sobre a condenação, conforme § 3º do mesmo dispositivo legal, 

de modo que cabia à recorrente justifi car o alegado afastamento da regra em 

relação à hipótese do § 3º do art. 20 do CPC/1973, que apontou como violado. 

A simples afi rmação de que o fundamento adotado pelo Tribunal a quo não 

se aplica quando os honorários forem fi xados em percentual sobre o valor da 

condenação prejudica a exata compreensão da controvérsia recursal.

Segundo, porque o argumento de que a base de cálculo dos honorários 

advocatícios deve abranger a correção monetária e os juros de mora incidentes 

sobre o valor da condenação não foi contrariado pelo acórdão estadual. Este 

apenas afastou a incidência de juros de mora sobre a parcela dos honorários 

advocatícios e reconheceu que a correção da base de cálculo, já depositada em 

juízo, cabia à instituição fi nanceira depositária. Leia-se a seguinte passagem da 

fundamentação:

Desta forma, efetuado o depósito do valor devido pelo agravante e não 

havendo incidência de juros – quer antes do depósito, por conta da inexigibilidade 

antes do trânsito em julgado, quer depois, em virtude da transferência da 

responsabilidade para a instituição fi nanceira – é de se reconhecer que assiste 

razão ao agravante: sua dívida foi quitada, em 1º.4.2010.

Assim, não merece conhecimento o recurso quanto à alegada violação 

dos dispositivos invocados, registrando-se que, no tocante à correção da base 

de cálculo dos honorários advocatícios (valor da condenação), fi cou decidido, 

no tópico anterior, que permanece sob responsabilidade do devedor, devendo 

apenas ser deduzido o valor depositado com os acréscimos pagos pela instituição 

fi nanceira depositária.
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VII - Conclusão

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e dou-lhe parcial 

provimento para manter a responsabilidade da parte recorrida pelos juros de mora até 

a data do efetivo pagamento.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.532.943-MT (2015/0116344-4)

Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze

Recorrente: DIBOX-Distribuição de Produtos Alimentícios Broker Ltda

Advogados: Euclides Ribeiro S Junior

Eduardo Henrique Vieira Barros e outro(s)

Recorrido: Banco Votorantim S/A

Advogado: Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio e outro(s)

Recorrido: Banco Industrial e Comercial S/A

Advogado: Cleidi Rosangela Hetzel e outro(s)

Recorrido: Mondelez Brasil Ltda

Advogado: Felipe Zorzan Alves

Recorrido: Pactual Sistemas e Construtoria Ltda

Advogado: Fábio Luis de Mello Oliveira

Recorrido: Red Bull do Brasil Ltda

Advogado: Fernando Augusto V de Figueiredo

Recorrido: Kellogg Brasil Ltda

Advogado: Carlos Fernando de Siqueira Castro

Recorrido: Pepsico do Brasil Ltda

Advogado: Domiciano Noronha de Sá e outro(s)

Recorrido: Banco Safra S A

Advogado: Ussiel Tavares da Silva Filho e outro(s)

Recorrido: Makro Atacadista S/A

Advogado: João Celestino Corrêa da Costa Neto
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Recorrido: Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A EMBRATEL

Advogado: Evandro Cesar Alexandre dos Santos

Recorrido: Banco do Brasil S/A

Advogado: Joao Batista Araujo Barbosa e outro(s)

Recorrido: Claro S.A

Advogado: Evandro Cesar Alexandre dos Santos e outro(s)

Interes.: Banco Santander Brasil S/A

Advogado: Marco André Honda Flores e outro(s)

EMENTA

Recurso especial. Controle judicial de legalidade do plano de 

recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores. 

Possibilidade, em tese. Previsão de supressão das garantias fi dejussórias 

e reais no plano de recuperação judicial devidamente aprovado pela 

assembleia geral de credores. Vinculação, por conseguinte, da devedora 

e de todos os credores, indistintamente. Recurso especial provido.

1. Afi gura-se absolutamente possível que o Poder Judiciário, 

sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa 

em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação 

judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia 

geral de credores. A atribuição de cada qual não se confunde. À 

assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a 

viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da 

proposta apresentada. Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar 

pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar 

os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes.

2. A extinção das obrigações, decorrente da homologação do 

plano de recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo 

cumprimento de seus termos. Não implementada a aludida condição 

resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão reconstituídos 

seus direitos e garantias nas condições originariamente contratadas” (art. 

61, § 2º, da Lei n. 11.101/2005).

2.1 Em regra, a despeito da novação operada pela recuperação 

judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de 
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seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a 

manutenção das ações e execuções promovidas contra fi adores, avalistas 

ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade 

ilimitada e solidária (§ 1º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, 

especifi camente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser 

supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante 

expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1º 

do art. 50 da referida lei.

2.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente 

contratadas, no que se insere as garantias ajustadas, a lei de regência 

prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação 

judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2º, do art. 49 da Lei n. 

11.101/2009).

3. Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais 

e fi dejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial 

aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham 

votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento 

diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta 

contrariedade à deliberação majoritária.

3.1 Por ocasião da deliberação do plano de recuperação 

apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e 

devedora procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os 

interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços 

e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os 

prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem 

como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque 

da devedora).  E, de modo a permitir que os credores ostentem 

adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja 

para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência 

estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo.

4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e 

fi dejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação 

judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente 

representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que 

converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes 

majoritariamente), o que importa, refl examente, na observância do § 
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1º do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação 

de todos os credores, indistintamente.

5. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por maioria, dar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro João Otávio de 

Noronha.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro e Paulo de Tarso Sanseverino votaram 

com o Sr. Ministro Relator. Impedido o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília (DF), 13 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator

DJe 10.10.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Dibox Distribuição de Produtos 

Alimentícios Broker Ltda., Andorra Logística e Transportes Ltda. e Exectis 

Administração e Participações S/A - Em Recuperação Judicial interpõem 

recurso especial, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, em 

contrariedade ao aresto prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, assim ementado:

Recurso de agravo de instrumento. Recuperação judicial. Lei n. 11.101/2005. 

Homologação do plano de recuperação com a ressalva de que a supressão das 

garantias fi dejussórias e reais, somente poderão atingir os credores presentes 

que votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial. Pretensão de 

extensão da supressão das garantias a todos os credores. Inviabilidade. Garantia 

real. Necessidade de anuência do credor. Inteligência do artigo 50, § 1º, da Lei n. 

11.101/2005. Recurso desprovido.

Na alienação de bem objeto de garantia real, a liberação da garantia ou sua 

substituição somente serão admitidas mediante anuência expressa do credor, 

de acordo com o disposto no artigo 50, § 1º, da nova Lei de Falências (Lei n. 

11.101/2005).
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Assim, se discordam os credores/agravados do plano de recuperação das 

recuperandas/agravantes, não há falar-se em supressão das garantias reais 

vinculadas aos seus créditos e tampouco suspensão da exigibilidade das 

obrigações do plano em face dos coobrigados enquanto as recuperandas 

estiverem cumprindo o plano de recuperção judicial.

No bojo da recuperação judicial de Dibox Distribuição de Produtos 

Alimentícios Broker Ltda., Andorra Logística e Transportes Ltda. e Exectis 

Administração e Participações S/A, o r. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca 

de Várzea Grande/MT, ao homologar o Plano de Recuperação Judicial das 

recuperandas, procedeu a seguinte ressalva: “a estipulação de cláusula prevendo a 

supressão de todas as garantias fi dejussórias e reais, sem indicação dos credores 

anuentes a tal liberação, somente poderá atingir os credores presentes que 

votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial”.

Para tanto, o magistrado de piso teceu a seguinte fundamentação, no que 

importa à presente controvérsia:

No que tange à disposição contida no plano acerca da liberação das garantias 

constituídas em prol dos credores, assiste razão ao Banco Santander que sustenta 

que tal previsão contraria expressa disposição legal, merecendo o controle de 

legalidade nesse sentido.

O art. 59, da Lei 11.101/2005, assim dispõe:

Art. 59. O Plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 

anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, 

sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta 

Lei.

Como se pode observar pela leitura da parte fi nal do citado dispositivo, a lei 

pretendeu ressalvar os efeitos da novação, a medida que mesmo operando a 

extinção da obrigação primitiva, dando origem a uma nova, buscou proteger as 

garantias, tornando-se inefi caz qualquer cláusula de extensão da novação.

A proteção às garantias também é enfatizada pelo artigo 49 da Lei n. 

11.101/2005, que não obstante estabeleça em seu caput que todos os créditos 

existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial preconiza em 

seu parágrafo primeiro que os credores “conservam seus direitos e privilégios 

contra os coobrigados, fi adores e obrigados de regresso”.

Em se tratando de direito disponível, nada obsta a liberação das garantias 

pelos credores que votem favoravelmente ao plano que contenha cláusula para 

este fim, não podendo, contudo, a cláusula de supressão da garantia atingir 

aqueles credores que não compareceram à assembleia, bem com aos que mesmo 
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presentes abstiveram-se de votar, e principalmente, aos que votaram pela rejeição 

do plano.

[...]

Conclui-se, portanto, que a estipulação de cláusula prevendo a supressão de 

todas as garantias fi dejussórias e reais, sem a indicação dos credores anuentes 

a tal liberação, somente poderá atingir os credores presentes que votaram pela 

aprovação do plano de recuperação judicial. (e-STJ, fl s. 29-39).

Em contrariedade ao decisum, as recuperandas interpuseram agravo de 

instrumento, ao qual o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

negou provimento, nos termos da ementa inicialmente reproduzida.

Opostos embargos de declaração, estes restaram rejeitados (e-STJ, fl s. 430-

437).

Nas razões do presente recurso especial, Dibox Distribuição de Produtos 

Alimentícios Broker Ltda., Andorra Logística e Transportes Ltda. e Exectis 

Administração e Participações S/A - Em Recuperação Judicial apontam 

violação dos arts. 535 do Código de Processo Civil; 35, I, alínea “a”; 49, §§ 1º e 

2º, 50, § 1º e 59, todos da Lei n. 11.101/2005.

Preliminarmente, sustentam as insurgentes que o Tribunal de origem 

incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois, a despeito de instado para 

tanto, deixou de se manifestar sobre os argumentos vertidos em sua insurgência 

recursal, notadamente no que alude à indevida intromissão do Poder judiciário 

quanto à viabilidade econômica do plano de recuperação judicial, de exclusiva 

competência da assembleia geral de credores.

No mérito, as recorrentes sustentam, em suma:

i) “Quando a aceitação dos credores se dá por meio de votação em Assembleia 

Geral de Credores, como no presente caso, os credores aprovaram o plano de 

recuperação judicial nos termos apresentados nos autos não competindo ao 

Juízo a quo se sobrepor a essa aprovação, analisando o mérito do plano para 

afastar dele a extensão dos efeitos da recuperação aos garantidores das empresas 

recorrentes” Conclui, no ponto, ser “vedado ao Judiciário imiscuir-se, por conta 

própria, na substância do plano de recuperação, não competindo a ele substituir 

o papel dos credores e adentrar na estratégia de recuperação”;

ii) “o § 1º do art. 49 deve ser lido em conjunto com o § 2º do mesmo artigo, no 

sentido de prevalecer a competência dos credores para decidirem sobre o mérito 

do plano, sem se descuidar do art. 47 da Lei, que, para ser prestigiado neste caso, 

depende da extinção ou sobrestamento das garantias enquanto o plano de 

recuperação judicial estiver sendo cumprido”
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iii) “aprovado o plano de recuperação e novadas as dívidas lá constantes, o 

débito que se encontrava garantido não mais subsiste, já que foram extintos 

por meio da novação operada com a aprovação do plano pela Assembleia 

Geral, que supre a eventual vontade de credor dissidente”. E, no ponto, assevera: 

“se as garantias se limitam a garantir o cumprimento da obrigação principal 

devida pelas recuperandas/recorrentes enquanto essa obrigação existir, e se as 

obrigações garantidas foram extintas em decorrência da aprovação do plano 

de recuperação judicial, naturalmente extinta estão as obrigações garantidoras” 

(e-STJ, fl s. 443-473).

Banco Votorantim S/A e Banco Industrial e Comercial S/A apresentaram 

suas contrarrazões às fl s. 482-490 e 492-497 (e-STJ), respectivamente.

Em juízo de prelibação, a Vice-Presidência do egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso deu seguimento à insurgência (e-STJ, fl s. 499-502), 

razão pela qual o recurso especial ascendeu a esta Corte de Justiça.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Relator):

1. Da Negativa de Prestação Jurisdicional. Não ocorrência.

De início, verifi ca-se que todas as questões relevantes para o deslinde da 

causa foram devidamente apreciadas, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso proferido acórdão com sufi ciente fundamentação, razão pela qual 

afi gura-se improcedente a alegação de contrariedade do art. 535 do Código de 

Processo Civil.

In casu, as recorrentes afi rmam que o Tribunal de origem teria incorrido em 

omissão, na medida em que não haveria se manifestado sobre a impossibilidade 

de o juiz da recuperação judicial alterar o plano de recuperação judicial 

devidamente aprovado pela assembleia geral de credores.

Diversamente do alegado, as instâncias precedentes, sobre a matéria 

destacada, consignaram, respectivamente:

[...] Destarte, se a maioria dos credores, a quem é conferido amplos poderes 

para deliberar sobre o plano, opta pela aprovação do mesmo, sacrificando 

em maior ou menor grau os créditos havidos com a devedora, assim o faz por 
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entender ser mais conveniente que a declaração da falência pela rejeição do 

plano, não cabendo ao Judiciário entrar no mérito da consistência do plano ou da 

viabilidade da devedora.

Não se pode olvidar que o plano de recuperação judicial constitui-se em 

uma transação realizada entre a empresa devedora e seus credores com a 

consequente novação do débito originário; e não obstante seja praticamente 

impossível encontrar um equilíbrio entre as preferências individuais e coletivas, 

a decisão que aprova o plano em Assembléia Geral de Credores é dotada de 

relevante soberania, desde que obedecidos os parâmetros legais estabelecidos 

pela Lei n. 11.101/2005.

Entretanto, essa soberania não é de modo algum absoluta, não se sobrepondo 

ao ato jurisdicional, tanto assim que mesmo aprovado pela Assembleia Geral de 

Credores o plano depende de homologação judicial para sua validade, ocasião 

em que o juiz deverá observar além de sua legalidade, outros princípios que 

norteiam a matéria, tais como a boa-fé, a ética, e o respeito aos credores.

[...]

Com efeito, uma vez aprovado o plano em Assembleia Geral de Credores, 

onde não se constatou qualquer ilegalidade ou irregularidade deve-se fazer valer 

a soberania da decisão assemblear, de modo a prevalecer os termos do plano, 

com as alterações formuladas em assembleia, sobre todos os credores, inclusive 

aqueles que votaram contra a sua aprovação, ressalvada as garantias reais e 

fi dejussórias dos credores ausentes e daqueles que votaram contra o plano, tal 

como consignado nesta decisão (e-STJ, fl s. 34-35)

[...] Feitas tais considerações, necessário trazer à baila a transcrição do § 1º do 

art. 50 da Lei n. 11.101/2005, que “Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a 

falência do empresário e da sociedade empresária”, cuja norma é de crucial relevância 

para o deslinde da discussão estabelecida, que traz a seguinte redação

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação 

pertinente a cada c aso, dentre outros:

[...]

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia 

ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do 

credor titular da respectiva garantia”

Note-se que referida norma é clara e não comporta outra conclusão senão a 

de que, sem a expressa anuência do credor, é vedada a substituição ou a liberação 

dos bens dados em garantia ao pacto original.

[...]

Portanto, inviável ao acolhimento do pedido das agravantes, pois ainda que 

tenha sido aprovado o plano de recuperação judicial, não se admite a supressão das 

garantias sem expressa concordância do credor. (e-STJ, fl s. 397-398)
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Sem proceder, por ora, a qualquer juízo de valor, diante da convicção acima 

exposta, sufi cientemente fundamentada, em que se reconheceu a possibilidade 

de se proceder a um controle judicial do plano de recuperação judicial, a 

despeito de sua aprovação pela assembleia geral de credores, é de se reconhecer a 

insubsistência da alegação de negativa de prestação jurisdicional.

2. Do controle judicial de legalidade do plano de recuperação judicial aprovado 

pela assembleia geral de credores. Possibilidade, em tese.

No ponto, releva assinalar afi gurar-se absolutamente possível que o Poder 

Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em 

crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em 

si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

A atribuição de cada qual não se confunde. À assembleia geral de credores 

compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim 

como da consecução da proposta apresentada. E, sob o viés da liberdade 

contratual (regrada ou mitigada) que norteia às negociações destinadas a 

equilibrar os interesses das partes envolvidas, credores e devedora sopesarão os 

sacrifícios que, em maior ou menor extensão, estariam dispostos a suportar, para, 

ao fi nal, de um lado, minorar seus prejuízos, e, de outro, soerguer a empresa em 

crise.

Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das 

manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das 

normas que se revelarem cogentes.

Nessa linha de entendimento, destacam-se precedentes desta Corte de 

Justiça, que, de igual modo, admitem o controle judicial de legalidade do plano 

de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores, que, em si, não 

encerra qualquer vilipêndio àquele órgão:

Direito Empresarial. Plano de recuperação judicial. Aprovação em assembleia. 

Controle de legalidade. Viabilidade econômico-financeira. Controle judicial. 

Impossibilidade.

1. Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial 

do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 

11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica 

da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear.

2. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - 

no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua 
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viabilidade econômica. Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito 

Comercial CJF/STJ.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 9.9.2014, DJe 30.9.2014)

Recurso especial. Recuperação judicial. Aprovação de plano pela assembleia 

de credores. Ingerência judicial. Impossibilidade. Controle de legalidade das 

disposições do plano. Possibilidade. Recurso improvido.

1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos 

de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos 

requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos 

a controle judicial.

2. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1.314.209/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

22.5.2012, DJe 1º.6.2012). E, ainda: REsp 1.314.209/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, julgado em 22.5.2012, DJe 1º.6.2012

Portanto, possível, em tese, o controle judicial de legalidade do plano de 

recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores.

3. Da previsão de supressão das garantias fi dejussórias e reais no plano de 

recuperação judicial devidamente aprovado pela assembleia geral de credores. 

Vinculação, por conseguinte, da devedora e de todos os credores, indistintamente.

Feito esse apontamento, há que se perquirir, no específi co caso dos autos, 

se a previsão de “supressão de todas as garantias fi dejussórias e reais”, no plano 

de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia geral de credores, 

poderia ser restringida pelo juiz, quando de sua homologação, apenas aos 

credores que expressamente assentiram com tal disposição, com lastro na parte 

fi nal do art. 59 da Lei n. 11.101/2005, não produzindo efeitos, assim, àqueles 

que não se fi zeram presentes por ocasião da assembleia geral de credores, se 

abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. Deve-se examinar, 

ainda, a abrangência do mencionado dispositivo legal, sopesados os efeitos 

decorrentes da novação operada pela recuperação judicial.

Dispõe o art. 59, da Lei n. 11.101/2005, que a concessão de recuperação 

judicial enseja a novação das obrigações originariamente assumidas pela 

recuperanda, sem prejuízo das garantias e observado o disposto no § 1º do art. 50 

da referida lei, o qual preceitua que, na hipótese de alienação de bem objeto de 
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garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição enseja o consentimento 

do correlato credor.

Pela relevância ao deslinde da controvérsia, oportuna a transcrição do 

dispositivo legal sob comento:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores 

ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das 

garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a 

legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

[...]

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia 

ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do 

credor titular da respectiva garantia.

De plano, cumpre afastar, peremptoriamente, a argumentação expendida 

pelas recorrentes, no sentido de que a novação operada pela homologação 

do plano de recuperação judicial importaria, por si, na imediata extinção da 

obrigação principal originária e, por conseguinte, das garantias àquela ofertadas, 

pois, concebidas como obrigação acessória.

Efetivamente, a novação operada pela recuperação judicial guarda 

signifi cativas particularidades, a distinguir, substancialmente, da novação civil, 

prevista nos arts. 364 e seguintes do Código Civil.

Como é cediço, a “extinção das obrigações”, decorrente da homologação do 

plano de recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento 

de seus termos. Não implementada a aludida condição resolutiva, por expressa 

disposição legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições 

originariamente contratadas” (art. 61, § 2º, da Lei n. 11.101/2005).

Sobre as garantias, como visto, o art. 59 caput é expresso em preservá-

las, o que possibilita ao respectivo credor exercer seus direitos contra terceiros 

garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções promovidas 

contra fi adores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com 

responsabilidade ilimitada e solidária (Nesse sentido: REsp 1.269.703/MG, 

Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30.11.2012; AgRg 

no REsp 1.191.297/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira 

Turma, DJe 1º.7.2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.280.036/SP, Relator 

Ministro Sidnei Beneti, DJe 5.9.2013).
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Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência desta Corte de Justiça, 

conforme dão conta os seguintes precedentes:

Direito Civil e Empresarial. Recuperação judicial. Homologação do plano. 

Novação sui generis. Efeitos sobre terceiros coobrigados. Extinção da execução. 

Descabimento. Manutenção das garantias. Arts. 49, § 1º e 59, caput, da Lei n. 

11.101/2005.

1. A novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 

11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, 

inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código 

Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz como regra, ao reverso, a 

manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), sobretudo as reais, 

as quais só serão suprimidas ou substituídas “mediante aprovação expressa do credor 

titular da respectiva garantia”, por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 

1º). Assim, o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre 

sujeita a uma condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que fi cou 

acertado no plano (art. 61, § 2º, da Lei n. 11.101/2005).

2. Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação 

das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são 

preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra 

terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em 

face de fi adores, avalistas ou coobrigados em geral.

3. Deveras, não haveria lógica no sistema se a conservação dos direitos e 

privilégios dos credores contra coobrigados, fi adores e obrigados de regresso (art. 

49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005) dissesse respeito apenas ao interregno temporal 

que medeia o deferimento da recuperação e a aprovação do plano, cessando tais 

direitos após a concessão defi nitiva com a homologação judicial.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1.326.888/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 8.4.2014, DJe 5.5.2014)

Recuperação judicial. Homologação. Dívidas compreendidas no plano. 

Novação. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Protestos. Baixa, sob condição 

resolutiva. Cumprimento das obrigações prvistas no plano de recuperação.

1. Diferentemente do regime existente sob a vigência do DL n. 7.661/1945, 

cujo art. 148 previa expressamente que a concordata não produzia novação, 

a primeira parte do art. 59 da Lei n. 11.101/2005 estabelece que o plano de 

recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido.

2. A novação induz a extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma 

nova, não sendo mais possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida 

extinta.
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3. Todavia, a novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a uma 

condição resolutiva, na medida em que o art. 61 da Lei n. 11.101/2005 dispõe que o 

descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação 

da recuperação em falência, com o que os credores terão reconstituídos seus 

direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores 

eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da 

recuperação judicial.

4. Diante disso, uma vez homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos 

competentes devem ser ofi ciados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, 

dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por 

débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência 

será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações 

previstas no acordo de recuperação.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1.260.301/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

14.8.2012, DJe 21.8.2012)

Portanto, em regra, a despeito da novação operada pela recuperação 

judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular 

exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das 

ações e execuções promovidas contra fi adores, avalistas ou coobrigados em geral, 

a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1º, do art. 49 da 

Lei n. 11.101/2005). E, especifi camente sobre as garantias reais, estas somente 

poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante 

expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1º do art. 50 

da referida lei.

Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, 

no que se insere as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, 

a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo 

diverso. É o que, claramente, se contata do seguinte comando legal, em destaque:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na 

data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e 

privilégios contra os coobrigados, fi adores e obrigados de regresso.

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições 

originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos 

encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação 

judicial.
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A particularidade dos autos reside justamente no fato de que a assembleia 

geral de credores aprovou, sem qualquer ressalva, a supressão das garantias reais 

e fi dujussórias, nos seguintes termos:

Premissa 04: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de 

todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos 

credores a fim de que possa a recuperanda se reestruturar e exercer suas 

atividades com o nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo 

em vista a novação pela aprovação do plano.

Aliás, conforme restou consignado no decisum de fl . 34 (e-STJ), a aprovação 

do plano de recuperação apresentado observou detidamente o quorum previsto 

no artigo 45 da Lei n. 11.101/2005, in verbis:

- Classe de credores trabalhistas - Aprovação por 280 credores presentes (100%), 

que representariam 58,21% do total de credores da classe, cujos créditos somam 

a importância de R$ 758.447,28, representando 59,33% do valor total de créditos 

dessa classe.

- Classe de créditos com garantia real - Aprovação por 7 credores, que 

representam 100% dos credores presentes (voto quantitativo), e 70% do valor 

total dos créditos presentes (voto qualitativo), que somam a importância de R$ 

9.126.938,38, representando 82,83% do valor total de créditos dessa classe.

- Classe de créditos quirografários - Aprovação por 217 credores (voto 

quantitativo), e 87,45% do valor total dos créditos presentes à assembléia (voto 

qualitativo)

Nesse contexto, tem-se absolutamente descabido restringir a supressão das 

garantias reais e fi dejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial 

aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado 

favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais 

credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária.

Como já assentado, por ocasião da deliberação do plano de recuperação 

apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora, 

procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, 

bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a 

suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva 

dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob 

o enfoque da devedora).

E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para 

instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação 
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judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum 

mínimo.

Na espécie, como visto, o órgão máximo representativo dos credores assentiu 

com a supressão das garantias reais e fi dejussórias, providência que convergiria, 

numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente.

Atingido, pois, o patamar legal para a instauração da assembleia geral e, 

posteriormente, para a aprovação do plano de recuperação judicial, as disposições 

ali insertas vinculam, de igual modo, as partes envolvidas, ou seja, a devedora e 

os credores, indistintamente.

Por consectário, ainda que determinado credor tenha optado por não 

comparecer à deliberação assemblear; ou, presente, se absteve de votar ou se 

posicionado em contrariedade, total ou parcialmente, à aprovação do plano, seus 

termos o subordinam, necessariamente. Compreensão diversa, por óbvio, teria 

o condão de inviabilizar a consecução do plano, o que refoge dos propósitos do 

instituto da recuperação judicial.

De se reconhecer, portanto, que a supressão das garantias reais e fi dejussórias, 

tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia 

geral, como parte integrante das tratativas negociais, vincula todos os credores 

titulares de tais garantias. Naturalmente, caso não se implemente o plano de 

recuperação judicial, tal como aprovado, “os credores terão reconstituídos seus 

direitos e garantias nas condições originariamente contratadas” (art. 61, § 2º, da 

Lei n. 11.101/2005).

Nessa linha de entendimento, destaca-se o escólio de Fábio Ulhoa 

Coelho, que, ao delinear os efeitos da recuperação judicial, vislumbra hipótese 

substancialmente assemelhada a dos autos (substituição de garantia real por 

uma de menor valor):

Em princípio, todos os credores anteriores ao pedido de recuperação judicial 

estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação aprovado em juízo. Mesmo os 

que haviam se oposto ao plano e votado por sua rejeição devem se curvar à decisão 

judicial respaldada na maioria dos credores. Não tem outra alternativa. Se no plano 

aprovado em juízo é prevista a substituição de determinada garantia real por outra de 

menor valor, o credor atingido simplesmente não tem meios para se opor ao mérito 

dessa medida, por mais que considere seus interesses injustamente sacrifi cados.

As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação 

judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são efi cazes unicamente na 

hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso.
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Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os 

credores retornam, com todos os seus direitos, ao status quo ante. A substituição 

de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz e o credor será pago, no 

processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação 

da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da 

recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, 

fi adores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória 

fi rmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título 

de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa 

situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado. 

(Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 9ª edição. 2013. 

Editora Saraiva. p. 236)

Assinala-se, ainda, que a necessidade de que os credores com garantia 

real consintam, por ocasião da alienação do bem dado em garantia, com a 

substituição ou supressão da garantia, contemplada no art. 50, § 1º da Lei 

n. 11.101/2005, na hipótese dos autos, afi gura-se absolutamente preservada, 

pois, como visto, todos os credores, representados pelas respectivas classes, 

ao aprovarem o plano de recuperação judicial que dispôs sobre tal matéria 

(supressão das garantias reais e fi dejussórias), com ela anuíram, inegavelmente.

Descabido, assim, permitir que o plano de recuperação judicial, tal como 

aprovado, não seja integralmente observado pelas partes envolvidas, a pretexto 

da aplicação do § 1º do art. 50 da Lei n. 11.101/2005.

Com essa exegese, ressalvadas naturalmente as particularidades de cada caso, 

esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.388.948/SP, relator 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, reconheceu a ausência de vulneração do 

aludido dispositivo legal, nos casos de penhor agrícola de safras de cana-de-

açucar, não se revelando adequado “impedir a empresa em recuperação judicial 

transformar as suas colheitas no produto que será objeto de renda para o pagamento 

das suas diuturnas obrigações, e de cumprir os contratos consoante esquematizado no 

plano, apenas malograria o objetivo principal da recuperação”.

O referido julgado recebeu a seguinte ementa:

Recurso especial. Recuperação judicial. Agravo de instrumento. Plano de 

recuperação aprovado. Novação de créditos anteriores ao pedido de recuperação. 

Inexistência de esvaziamento, substituição ou supressão de garantias reais 

(penhora agrícola de safras). Harmonização entre o art. 50, § 1º, da Lei n. 

11.101/2005 e o art. 1.443 do Código Civil.
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1. Discussão vertida no curso de processo de recuperação judicial grupo 

econômico (Grupo Alta Paulista) especializado na produção e comercialização de 

açúcar e álcool extraídos das lavouras de cana-de-açúcar.

2. Polêmica em torno do garantia real consubstanciada em penhor agrícola 

de safras de cana-de-açúcar, produtos e subprodutos, relativa à colheita de 

2011/2012.

3. A fi nalidade da recuperação judicial é permitir o soerguimento da empresa 

atingida por difi culdades.

4. Perderia o seu sentido o processo de recuperação de sociedades empresárias 

em difi culdades fi nanceiras se os créditos abarcados pela recuperação restassem 

ilesos a alterações.

5. A lógica do sistema de recuperação é singela, atribuindo-se a maioria de 

credores, conforme o volume de seus créditos, a decisão acerca de seu destino.

6. O interesse dos credores/contratantes, no curso de processo recuperacional, 

é preservado pela sua participação na assembleia geral, quando então poderão 

aquiescer com a proposta, se lhes for favorável, alterá-la parcialmente, ou remodelá-

la substancialmente, desde que a maioria e o devedor com isso consinta e a proposta 

não venha a afetar apenas aqueles que da assembleia não participaram.

7. Nesse panorama, deve-se preservar o plano de recuperação.

8. Preservação não apenas dos interesses dos credores, mas também das 

próprias garantias contratadas, fazendo, na espécie, aplicar-se o art. 1.443 do 

CCB, cuja incidência não ofende o quanto disposto no § 1º do art. 50 da Lei 

n. 11.101/2005, já que não se estará a substituir o penhor agrícola das safras, 

nem a suprimi-lo, restando a garantia hígida, acaso sobrevenha o insucesso da 

recuperação.

9. Impedir a empresa em recuperação de transformar as suas colheitas no produto 

que será objeto de renda para o pagamento das suas diuturnas obrigações, e de 

cumprir os contratos consoante esquematizado no plano, apenas malograria o 

objetivo principal da recuperação.

10. Recurso especial provido.

(REsp 1.388.948/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 1º.4.2014, DJe 8.4.2014)

Na hipótese dos autos, como assinalado, a supressão das garantias real e 

fi dejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, 

que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas 

respectivas classes, o que importa, refl examente, na observância do § 1º do art. 

50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores.

Em arremate, na esteira dos fundamentos acima delineados, dou provimento 

ao recurso especial, para afastar a restrição imposta pelas instâncias precedentes, 
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de modo a reconhecer que a “premissa 4”, inserta no plano de recuperação 

judicial aprovado pelas assembleia geral, deve ser observada pelas devedoras e 

todos os credores, indistintamente.

É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Trata-se, na origem, de agravo 

de instrumento interposto pelas empresas Dibox Distribuição de Produtos 

Alimentícios Broker Ltda., Andorra Logística e Transportes Ltda. e Exectis 

Administração e Participações S/A contra decisão que, nos autos da recuperação 

judicial por elas ajuizada, homologou, com ressalva, o plano apresentado, uma 

vez que afastou a incidência do disposto na “premissa 04” em relação aos credores 

que não compareceram à assembleia geral de credores, aos que compareceram e 

se abstiveram de votar e, principalmente, no tocante àqueles que votaram pela 

sua rejeição.

O TJMT rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento ao recurso 

(acórdão de fl s. 390/401).

Na sequência, rejeitou os embargos de declaração (fl s. 430/437).

Inconformadas, as empresas recuperandas interpuseram recurso especial, 

fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, contra o referido 

acórdão, resumido na seguinte ementa:

Recurso de agravo de instrumento. Recuperação judicial. Lei n. 11.101/2005. 

Homologação do plano de recuperação com a ressalva de que a supressão das 

garantias fi dejussórias e reais, somente poderão atingir os credores presentes que 

votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial. Pretensão de extensão 

da supressão das garantias a todos os credores. Inviabilidade. Garantia real. 

Necessidade de anuência do credor. Inteligência do artigo 50, § 1º, da Lei n. 11. 10 

1/2005. Recurso desprovido.

Na alienação de bem objeto de garantia real, a liberação da garantia ou sua 

substituição somente serão admitidas mediante anuência expressa do credor, 

de acordo com o disposto no artigo 50, § 1º, da nova Lei de Falências (Lei n. 

11.101/2005).

Assim, se discordam os credores/agravados do plano de recuperação das 

recuperandas/agravantes, não há falar-se em supressão das garantias reais 

vinculadas aos seus créditos e tampouco suspensão da exigibilidade das 

obrigações do plano em face dos coobrigados enquanto as recuperandas 

estiverem cumprindo o plano de recuperação judicial (e-STJ, fl s. 391/392).
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Em suas razões recursais (fls. 443/473), as recorrentes alegam que o 

acórdão recorrido violou os arts. 253, II, e 535, II, do CPC e 35, I, “a”, e §§ 1º e 

2º, 49, §§ 1º e 2º, 50, 59 da Lei n. 11.101/2005.

Foram apresentadas contrarrazões (fl s. 482/490 e 492/497).

No juízo primeiro de admissibilidade, o recurso foi admitido (fl s. 499/502).

O relator está provendo o recurso especial para afastar a restrição imposta 

pelas instâncias ordinárias e reconhecer que deve prevalecer, de forma indistinta, 

a supressão das garantias reais e fi dejussórias previstas na “premissa 4” do plano 

de recuperação judicial, tendo em vista sua aprovação pela assembleia geral de 

credores.

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia.

De início, de acordo com o voto do relator, entendo que não houve violação 

dos arts. 535 do CPC e 35 da Lei n. 11.101/2005.

A propósito, afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional 

(CPC, art. 535) quando há sufi ciente motivação do acórdão recorrido, congruente 

com o dispositivo que deles decorreu, de modo a constituir julgamento válido. E 

isso ocorreu na espécie.

Também entendo que as deliberações contidas no plano de recuperação de 

empresa subordinam-se ao controle de legalidade. Registro que, embora o juiz 

não possa interferir nos aspectos da viabilidade econômica da empresa, matéria 

de competência exclusiva da assembleia de credores, tem ele o dever de velar 

pela legalidade do plano, de modo a evitar que os credores aprovem pontos que 

estejam em desacordo com as normas legais.

Conforme lição de Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, “conquanto 

a assembleia-geral de credores seja soberana para apreciar o plano de recuperação 

judicial, o juiz deverá controlar a legalidade da assembleia. Vale dizer, o juiz deverá 

controlar a legalidade do procedimento de deliberação assemblear, verif icando a 

regularidade do exercício do direito de voto pelos credores, bem como depurar do 

plano aprovado as cláusulas que não observem os limites legais. Conforme se lê no 

Enunciado 44 da Primeira Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça 

Federal: ‘a homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores 

está sujeita ao controle judicial de legalidade” (A Construção jurisprudencial da 

recuperação judicial de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 254).

Ultrapassada, portanto, a questão acerca da negativa de entrega da plena 

prestação jurisdicional e da possibilidade de o juiz exercer o referido controle 
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de legalidade, verifi co que, quanto ao mérito propriamente dito, o cerne da 

controvérsia cinge-se a decidir se os credores que não compareceram à assembleia 

ou votaram contrariamente à homologação do plano de recuperação judicial 

também devem sujeitar-se a todas as condições nele previstas, notadamente a 

inserta na chamada “premissa 4”, que assim dispõe:

Premissa 4: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas 

as garantias fi dejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a 

fi m de que possa a recuperanda se reestruturar e exercer suas atividades com o 

nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a novação 

pela aprovação do plano (fl . 397, acórdão recorrido).

Em outras palavras, nas instâncias ordinárias, ficou assentado que o 

disposto na referida “premissa 4” somente poderia atingir os credores presentes 

e que votaram por sua aprovação, não os demais. Esse é o ponto de discórdia. A 

parte recorrente insiste na aplicação plena da referida premissa e o faz com base 

nas seguintes teses:

a) a aprovação do plano pela assembleia geral de Credores, ainda que por 

maioria, obriga todos os credores sujeitos à recuperação judicial, sendo vedado ao 

Judiciário analisar a estratégia adotada e indeferir alguma das medidas previstas, 

o que vale dizer, deve limitar-se a homologá-la (art. 35 da Lei n. 11.101/2005);

b) a Lei de Recuperação de Empresas e Falência (Lei n. 11.101/2005) 

permite que, no plano de recuperação, seja adotada como medida a supressão 

das garantias reais ou fi dejussórias (art. 49, §§ 1º e 2º);

c) a expressa manifestação do credor para a supressão de garantia só seria 

necessária no caso de alienação do bem objeto da garantia real (art. 50, § 1º, c/c 

o art. 56, § 3º, do referido diploma legal), hipótese que não é a dos autos por não 

ter sido prevista a alienação de bem gravado a terceiro;

d) com a aprovação do plano pela assembleia, todos os créditos anteriores 

ao pedido e nele constantes foram novados, de modo que as garantias deveriam 

ser canceladas (art. 59).

No ponto, o relator entende que o fato de a assembleia geral de credores 

ter aprovado, sem ressalvas, a supressão das garantias reais e fi dejussórias, ainda 

que por maioria, a todos obriga, sob pena de se conferir tratamento diferenciado 

aos demais credores da mesma classe. Reforça esse entendimento ao destacar 

que o órgão máximo representativo dos credores assentiu na supressão de todas 

as garantias e, portanto, essa premissa faz parte das tratativas negociais, além de 
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vincular todos os credores titulares de tais garantias. Acrescenta que, na hipótese 

de a empresa não se recuperar e de ser decretada a falência, os credores teriam 

reconstituídos seus direitos e garantias, de modo que a supressão das garantias 

não acarretaria prejuízo para os credores discordantes.

Registro, desde já, que, embora concorde com várias premissas assentadas 

no voto do relator, divirjo das conclusões. Entendo que há necessidade de se 

interpretar toda a sistemática que envolve a recuperação de empresas, em boa 

hora introduzida pela Lei n. 11.101/2005, e não apenas dispositivos isolados, 

apontados como violados pela parte recorrente.

Relembro, aqui, que todo operador do Direito, ainda que aplique a literal 

disposição legal, exerce uma atividade interpretativa que, na lição de Carlos 

Maximiliano, deve buscar alcançar seu objetivo fi nal, valendo-se da interpretação 

teleológica, in verbis:

Bem antiga é a obra de Thibaut, de 1799, e já prescrevia ao hermeneuta 

o considerar o fim colimado pelas expressões do Direito, como elemento 

fundamental para descobrir o alcance das mesmas (2).

“Não se compreenderia preceito algum sem ascender à respectiva série causal; 

mas não haveria necessidade de compreendê-lo, se o seu destino não fora atuar 

sobre a vida e correr uma linha fecunda de efeitos” (3)

Toda prescrição legal tem provavelmente um escopo, e presume-se que a este 

pretenderam corresponder os autores da mesma, isto é, quiseram tornar efi ciente, 

converter em realidade o objeto ideado. A regra positiva deve ser entendida de 

modo que satisfaça aquele propósito; quando assim se não procedia, construíram 

a obra do hermeneuta sobre a areia movediça do processo gramatical (4).

Considera-se o Direito como uma ciência primariamente normativa 

ou finalística (5); por isso mesmo a sua interpretação há de ser, na essência, 

teleológica. O hermeneuta sempre terá em vista o fi m da lei, o resultado que a 

mesma precisa atingir em sua atuação prática. A norma enfeixa um conjunto de 

providências, protetoras, julgadas necessárias para satisfazer a certas exigências 

econômicas e sociais; será interpretada de modo que melhor corresponda àquela 

fi nalidade e assegure plenamente a tutela de interesse para a qual foi regida (6). 

(Hermenêutica e Aplicação do Direito. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 151/152.)

Para se chegar ao objetivo almejado com a edição da Lei n. 11.101/2005, 

deve-se ter em conta os princípios por ela eleitos, que foram assim sistematizados 

por Manoel Alonso nos comentários ao art. 50 dessa lei:

Quanto aos princípios adotados no PLC n. 71/2003, em número de 12 (doze), 

que nortearam as alterações e a redação fi nal da Lei n. 11.101/2005, de anotar-se 
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terem sido ousados, mas fi éis ao espírito da nova lei falimentar, como se pode 

cotejar:

1) Preservação da empresa;

2) Separação dos conceitos de empresa e de empresário;

3) Recuperação das sociedades ou empresários recuperáveis;

4) Retirada do mercado de sociedades ou empresários não recuperáveis;

5) Proteção aos trabalhadores;

6) Redução do custo do crédito no Brasil;

7) Celeridade e efi ciência dos processos judiciais;

8) Segurança jurídica;

9) Participação ativa dos credores;

10) Maximização do valor dos ativos do falido;

11) Desburocratização da recuperação de microempresas e empresas de 

pequeno porte;

12) Rigor na punição de crimes relacionados à falência e à recuperação judicial. 

(Comentários ao artigo 50. In: Comentários à nova Lei de Recuperação de Empresa 

e de Falências. Coordenação de Newton De Lucca e Adalberto Simão Filho. São 

Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 248/249.)

Considerando que a referida legislação visa dar máxima efetividade a esses 

princípios e que a interpretação de seus dispositivos deve buscar o fi m a que a lei 

se destina, concluo que não há como admitir a supressão pura e simples, isto é, 

desvinculada de qualquer ação ou meio efi caz para a recuperação da empresa, de 

todas as garantias reais e fi dejussórias.

Assim entendo porque, no que concerne às garantias fidejussórias, o 

Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 

repetitivo n. 1.333.349/SP (Segunda Seção, relator Ministro Luis Felipe 

Salomão, DJe de 2.2.2015), fi xou a seguinte tese:

Recurso especial representativo de controvérsia. Art. 543-C do CPC e Resolução 

STJ n. 8/2008. Direito Empresarial e Civil. Recuperação judicial. Processamento 

e concessão. Garantias prestadas por terceiros. Manutenção. Suspensão ou 

extinção de ações ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral. 

Impossibilidade. Interpretação dos arts. 6º, caput, 49, § 1º, 52, inciso III, e 59, caput, 

da Lei n. 11.101/2005.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: “A recuperação judicial do devedor 

principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou 
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extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados 

em geral, por garantia cambial, real ou fi dejussória, pois não se lhes aplicam 

a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se 

refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 

11.101/2005”.

2. Recurso especial não provido.

No voto condutor, o Ministro Salomão fez a distinção entre as sociedades 

em que os sócios respondem ilimitadamente pelas dívidas da empresa e aquelas 

em que a responsabilidade é limitada, fi cando destacada a posição dos devedores 

solidários ou coobrigados, com base no disposto no art. 49, § 1º, da Lei n. 

11.101/2005, que assim dispõe:

Art. 49. [...]

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e 

privilégios contra os coobrigados, fi adores e obrigados de regresso.

Em igual sentido, destaco o teor do Enunciado n. 43 aprovado na I Jornada 

de Direito Comercial, realizada pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal:

A suspensão das ações e execuções previstas no art. 6º da Lei n. 11.101/2005 

não se estende aos coobrigados do devedor.

Portanto, com relação às garantias fi dejussórias, a redação da questionada 

“premissa 4” é totalmente contrária ao que prevê a legislação de regência e à 

orientação jurisprudencial já consolidada.

No que tange às garantias reais, outro não pode ser o entendimento senão 

o de que elas só podem ser suprimidas com a anuência do respectivo credor.

Retornando ao caso concreto, reitero que, na origem, a parte recorrente 

pretende ver prevalecer o teor da questionada “premissa 4”, que, como salientado, 

prevê, pura e simplesmente, a supressão de todas as garantias fi dejussórias e reais 

existentes atualmente em nome dos credores, ao argumento de que essa medida 

seria necessária para manter o bom nome da empresa e o de seus sócios, além de 

ser decorrência da “novação” operada pela aprovação do plano.

A leitura da referida premissa já permite aferir que a razão declinada pela 

parte recorrente não se justifi ca, tendo em vista que a existência ou subsistência 

de eventuais garantias reais não impede a empresa de se reestruturar ou de 
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exercer suas atividades, muito menos tem o condão de macular seu nome na 

praça.

Ora, se o operador do Direito deve buscar o fi m a que a norma se destina, 

indago: essa medida tem o condão de preservar a empresa e de separar os 

conceitos de empresa e empresário? A resposta é negativa, e isso fi ca claro na 

própria justifi cativa apresentada no plano de recuperação judicial.

A próxima análise que deve ser feita diz respeito à consequência prática da 

aprovação, por maioria, pela assembleia geral de credores, da supressão de todas 

as garantias, sem levar em consideração a ausência de expressa autorização do 

credor titular da garantia real, bem como do alcance da novação operada pela 

aprovação do plano.

Quanto ao primeiro ponto e à controvérsia acerca da interpretação do 

§ 1º do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, ressalto que, não obstante sua redação 

poder gerar alguma dúvida, entendo ser de fácil defi nição se feita uma análise 

sistemática da legislação e da sua própria estrutura.

Assim dispõe o dispositivo legal:

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação 

pertinente a cada caso, dentre outros:

[...]

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia 

ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do 

credor titular da respectiva garantia.

Note-se que o caput do referido dispositivo estabelece quais são os meios 

que podem ser adotados para a recuperação de uma empresa e determina a 

observância da legislação pertinente a cada caso; seus incisos elencam ainda, 

de forma não exaustiva, as medidas; e o § 1º dispõe, expressamente, sobre uma 

excepcionalidade a ser observada no caso de o plano prever a alienação de bens. 

No ponto, a ressalva feita pela legislação foi a de que, adotado o meio previsto 

no inciso XI, isto é, a venda parcial do bem, a supressão ou substituição de 

eventuais garantias sobre ele existentes só pode ocorrer com a expressa anuência 

do respectivo credor.

Esse registro é importante para enfatizar que a assembleia geral de credores 

tem poder para deliberar acerca da venda parcial de bens ou de outra medida que 

possa afetar o interesse dos credores (art. 35, I, “a” e “f ”, da Lei n. 11.101/2005), 
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mas não sobre eventuais garantias reais sobre eles incidentes, tanto que a 

legislação previu exceção no referido § 1º do art. 50 do mesmo diploma legal.

Admitir que a assembleia geral de credores possa deliberar sobre a supressão 

ou substituição de garantias reais, desvinculada de qualquer meio de recuperação 

judicial, ou seja, sem que isso tenha refl exo no interesse dos credores, mas tão 

somente nos interesses próprios da empresa e de seus sócios, é atribuir-lhe um 

poder que a própria legislação restringiu, o que entendo não ser possível.

Acrescento, por oportuno, que o caput do mencionado artigo também 

determinou que se observasse a legislação pertinente a cada caso, sendo 

oportuno relembrar que o atual Código Civil, nos arts. 1.419 a 1.430, traz um 

conjunto de normas aplicáveis aos direitos reais de garantia sobre coisa alheia 

em suas várias espécies.

Acerca do tema, cito a doutrina de Melhim Namem Chalhub:

19.1 Considerações Preliminares (arts. 1.419 a 1.430 do CC/2002).

O patrimônio da pessoa, na sua totalidade, responde pela satisfação de suas 

dívidas e obrigações, em geral, de modo que, no caso de inadimplemento ou 

mora, o credor promove a execução do seu crédito e busca, no patrimônio geral 

do devedor, um bem que possa satisfazer o pagamento. No processo de execução, 

o Estado, pelo Poder Judiciário, pelos meios técnicos adequados (penhora, arresto, 

sequestro) promove a separação de um bem do devedor e efetiva a sua venda, 

satisfazendo o crédito do credor exequente com a importância apurada na venda.

Essa é a garantia geral dos credores.

Ao lado dessa garantia geral, podem as partes - devedor, ou um terceiro-, e 

credor - convencionar a constituição de garantia específi ca de determinada dívida 

ou obrigação, o que se faz mediante vinculação de certo bem do patrimônio do 

devedor, ou do prestador da garantia, se terceiro, para satisfazer determinada 

dívida ou obrigação, permanecendo a isso vinculado até que venha a ser cumprida 

a obrigação garantida Deixando o devedor de efetivar o pagamento, o credor 

poderá executar a dívida e promover a venda do bem, obtendo a satisfação do 

seu crédito com o produto da venda.

[...] (Direitos reais. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 215.)

Entre as garantias comuns a todos os direitos reais de garantia, destaco o 

direito de sequela e a indivisibilidade, por terem refl exo direto na análise que ora 

se faz.

Decorre do direito de sequela a possibilidade de a assembleia geral de 

credores deliberar sobre a venda de bem gravado com garantia real, tendo em 
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vista que ao credor é dado o direito de seguir o bem, pouco importando que ele 

venha a ser alienado por ato inter vivos ou mortis causa.

Por sua vez, a indivisibilidade impede a liberação da garantia sem a 

anuência do credor, sob pena de ferir o ato jurídico perfeito. Dos apontamentos 

de CHALUM extraio a seguinte passagem:

A indivisibilidade importa em que “a garantia instaura-se na coisa, sict anima 

in corpore, diziam os antigos; tal qual a alma no corpo”, - PEREIRA, Caio Mário da 

Silva, Instituições de Direito Civil, vol. IV, p. 208-. Enquanto não for integralmente 

paga a dívida a garantia subsiste, só se admitindo a liberação parcial por força de 

estipulação contratual que a tenha admitido ou mediante ato de liberalidade do 

credor. (Op. cit., p. 219.)

Entendo, pois, que o § 1º do art. 50 da Lei n. 11.101/2005 faz referência 

à necessidade de anuência expressa do credor para a supressão ou substituição 

de garantia real no caso de alienação do bem com ela gravado, porquanto o 

legislador previu como um dos meios efi cazes para a recuperação de empresa a 

venda de bens.

Contudo, é evidente que a única interpretação que se lhe pode atribuir é 

que essa exigência se aplica a todos os casos em que haja a liberação total ou 

parcial ou a substituição da garantia real. Admitir forma diversa ensejaria um 

desequilíbrio entre as normas que regem a matéria, o que, no Direito, não se 

justifi ca sob nenhum enfoque.

No que diz respeito à novação operada pela aprovação do plano, também 

ressalto que ela não tem o mesmo efeito daquele operado na esfera do Direito 

Civil, visto que a legislação de regência, em razão de ser mais recente que o 

Código Civil e dada a sua especifi cidade, deu outra sistematização ao tema. É o 

que prevê o art. 59, de seguinte redação:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores 

ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das 

garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

Também no caso de superveniência de quebra da empresa, essa preservação 

fi ca evidenciada. A propósito, o art. 61, § 2º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece 

que, “decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos 

e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores 

eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da 

recuperação judicial”.
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Ora, admitida a supressão da garantia real sem a anuência do credor – tal 

qual estatuído na discutida “premissa 4” – e fi cando o bem livre e desembaraçado 

de qualquer ônus, de modo que poderá ser objeto de nova transação, como 

conciliar as determinações do citado § 2º, que, ao mesmo tempo, preserva os 

direitos e garantias dos credores e os atos validamente praticados no curso 

da recuperação judicial? Porque é evidente que, também, para a supressão de 

garantias, o credor tem de anuir e, assim o fazendo, se sobrevier o decreto 

falimentar, poderão ser preservados os atos validamente praticados.

Está claro que a lei em comento buscou a preservação das garantias, 

excetuando os casos em que, pelo meio adotado, for necessária a supressão ou 

substituição, desde que haja prévia anuência do credor.

Nesse sentido, cito oportuno comentário feito por Jorge Lobo acerca do 

tema:

“3. Manutenção das garantias reais e pessoais: arts. 59 e 49, § 1º

O plano de recuperação, aprovado pela assembleia geral e homologado pelo 

juízo, altera o objeto da obrigação ou substitui o sujeito passivo ou ambos, mas, 

atente-se, não modifica as garantias originais das obrigações novadas, quer as 

reais, quer as pessoais, que se mantêm íntegras, conforme dispõe o art. 49, § 1º, e é 

reafi rmado no art. 59, caput.

Observe-se, por oportuno, que o Código civil, no art. 364, estabelece, 

taxativamente que a “novação extingue os acessórios e garantias da dívida, 

sempre que não houver estipulação em contrário”, fi cando, portanto, acentua 

Orlando Gomes, exonerado o fiador se a novação for concluída sem o seu 

consentimento.

In casu, todavia, embora não tenha havido acordo entre o devedor principal, 

seu fi ador e o credor, quanto à subsistência da garantia fi dejussória na hipótese 

de novação da obrigação ou dívida afiançada, as normas devem prevalecer 

porque, não obstante a doutrina, ao tratar do período “sempre que não houver 

estipulação em contrário”, enfatizada pelo art. 364, costume trabalhar com a 

hipótese de cláusula acordada, por mútuo consenso, em contrato sinalagmático, 

pelo devedor, credor e fi ador, é legítimo entendê-la como estipulação prevista em 

lei, com sói ser a constante dos arts. 49, § 1º, e 59, caput, da LRE; a duas, porque, 

como é curial, a solução corriqueira do confl ito de leis deriva da aplicação do 

critério hierárquico e/ou cronológico e/ou da especialização, os quais, no caso em 

tela, levam à conclusão que, desprezado o da hierarquia, pois ambas as leis - o CC 

e a LRE - tem igual hierarquia, os outros dois penderiam para a LRE, porque ela 

é posterior e porque trata da subsistência da fi ança na hipótese de novação da 

obrigação afi ançada; a três, porque a LRE é de ordem pública, devendo prevalecer 

o seu comando; a quatro, porque, ex vi do art. 61, § 2º, se convolada em falência a 
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recuperação judicial, “os credores terão reconstituídos os direitos e garantias nas 

condições originalmente contratadas”, o que seria defeso se houvessem perecido 

na forma do art. 364 do CC.

O mesmo raciocínio e idêntica conclusão cabem quanto às garantias reais 

oferecidas por terceiros, que permanecem em reforço do adimplemento da 

obrigação principal, ainda que o terceiro não haja anuído ou se oposto à novação.

Se o plano contemplar a alienação de bem objeto de penhor, hipoteca, 

anticrese, que afete a garantia, a sua supressão e substituição dependerão da 

concordância expressa do credor hipotecário, pignoratício ou anticrético (art. 59, 

caput, c/c o art. 50, § 1º). (Da assembleia geral de credores. In: Comentários à Lei de 

Recuperação de Empresas e Falências. Coordenação de Paulo F. C. Salles de Toledo 

e Carlos Henrique Abrão. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 231/232.)

Acrescento que, segundo o Código Civil, a hipoteca extingue-se em 

decorrência de uma das seis hipóteses previstas no art. 1.499 do Código Civil, a 

saber: I) extinção da obrigação principal; II) perecimento da coisa; III) resolução 

da propriedade; IV) renúncia do credor; V) remição; e VI) arrematação ou 

adjudicação.

No caso concreto, poder-se-ia argumentar que a hipoteca se extinguiria 

em decorrência da extinção da própria obrigação principal em razão da novação 

operada pelo plano apresentado na recuperação judicial (art. 460 do CC). 

Contudo, é importante destacar que a previsão contida no art. 1.499, c/c o art. 

460 do Código Civil, não é absoluta, pois é lícito ao credor ressalvar, no caso de 

novação, a garantia real prestada pelo próprio devedor.

Nesse sentido, menciono a oportuna lição de Caio Mário da Silva Pereira:

362. Extinção da hipoteca

[...]

1. Extinção da obrigação principal. Como já temos visto e repetido neste 

Capítulo, a garantia hipotecária é uma relação jurídica acessória, e como tal 

atende à regra que nos legaram as fontes: acessorium sequitur principale.

[...]

A regra não tem, contudo, caráter absoluto. E a razão é que a obrigação se 

extingue muitas vezes por motivos técnicos que permitem a sobrevivência ou 

transferência da obrigação acessória, ou o seu restabelecimento.

[...]

Com a novação, a obrigação cessa, em razão do surgimento de nova, que 

a extingue. Mas é lícito ao credor ressalvar a hipoteca, anticrese ou penhor se 
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os bens tiverem sido dados em garantia pelo próprio devedor, ou mesmo por 

terceiro se este for parte da novação (Código Civil, art. 364). Realizada a novação, 

extingue os acessórios da dívida, sempre que não houver estipulação em 

contrário (art. 364), o que autoriza concluir que a estipulação contrária mantém 

viva a hipoteca. (Instituições de Direito Civil. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, 

p. 405-406.)

De toda sorte, repito, também a Lei de Recuperação Judicial e Falências 

(Lei n. 11.101/2005) ressalva a preservação das garantias.

Assim, sendo certo que o aplicador do Direito deve estar atento à fi nalidade 

da norma e assegurar a máxima efetividade da tutela do interesse por meio dela 

regulada, entendo que outro não pode ser o entendimento senão o de que não 

há amparo jurídico para admitir que um plano de recuperação de empresa 

preveja, de forma simplista, a supressão de todas as garantias sem associar essa 

benesse à adoção de algum medida concreta e efi caz para ajudá-la a soerguê-la, 

notadamente em relação aos credores que não concordaram com essa medida, 

seja porque votaram contrariamente, seja porque a ela não anuíram, seja porque 

não participaram da assembleia geral de credores.

Acrescento que esse modo de proceder não criou distinção entre credores 

de mesma classe, porquanto a regra instituída na legislação de que, para a 

supressão ou substituição de garantia real, é necessária a anuência expressa é 

medida a ser tomada individualmente pelos credores titulares da garantia. No 

caso, se alguns concordaram em abrir mão de suas garantias e, no caso das reais, 

deixar o respectivo bem livre e desembaraçado para quaisquer fi ns, foi por opção 

própria, não podendo obrigar os demais.

Por fi m, ressalto que não há a alegada divergência jurisprudencial acerca do 

tema, pois os paradigmas colacionados possuem base fática distinta, em especial, 

quanto ao fato de que a supressão da garantia aqui prevista não está associada a 

nenhuma medida concreta, como acima destaquei.

Com essas considerações, pedindo vênia ao eminente relator, nego 

provimento ao recurso especial.

RATIFICAÇÃO DE VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: A controvérsia consiste em saber 

se a previsão de “supressão de todas as garantias fi dejussórias e reais”, no plano 

de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia geral de credores, 
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poderia ser restringida pelo juiz, quando de sua homologação, apenas aos 

credores que expressamente assentiram com tal disposição, com lastro na parte 

fi nal do art. 59 da Lei n. 11.101/2005, não produzindo efeitos, assim, àqueles 

que não se fi zeram presentes por ocasião da assembleia geral de credores, se 

abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

No voto do Ministro Noronha, Sua Exa adota, basicamente duas premissas:

i) a primeira de que “a premissa 4 estaria, em sua compreensão, totalmente 

contrária ao que prevê a legislação de regência e à orientação jurisprudencial 

já consolidada de que “a recuperação judicial do devedor não impede o 

prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações 

ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em gera, por 

garantia, cambial, real ou fi dejussória”.

Nesse ponto, permissa venia, ressalto que, pelo meu voto propugnado, não 

há qualquer comprometimento a esse entendimento. Ao contrário. O plano 

de recuperação judicial, como detidamente exposto, tem apenas o condão de 

vincular os credores, representados em assembleia por sua respectiva classe, e o 

devedor. Assim, restam absolutamente preservadas as garantias em relação aos 

coobrigados.

Aliás, penso que não poderia ter sido mais claro ao expor, às fl . 9 de meu 

voto, que:

[...] Sobre as garantias, como visto, o art. 59 caput é expresso em preservá-

las, o que possibilita ao respectivo credor exercer seus direitos contra terceiros 

garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções promovidas 

contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com 

responsabilidade ilimitada e solidária (Nesse sentido: REsp 1.269.703/MG, 

Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30.11.2012; AgRg no 

REsp 1.191.297/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 

1º.7.2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.280.036/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti, DJe 

5.9.2013).

Portanto, nesse ponto, ressalta-se que “o prosseguimento das execuções e ações 

ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia, 

cambial, real ou fi dejussória”, de modo algum é comprometido pela aprovação do plano 

de recuperação judicial que venha a suprimir, deliberadamente, as garantias reais e 

fi dejussórias, pois, como assinalado, vincula apenas às partes envolvidas (devedor em 

recuperação e credores).
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A segunda premissa do voto do Ministro João Otávio de Noronha, para 

considerar que a supressão das garantias reais, deliberada pelos credores, por ocasião 

do plano de recuperação judicial, não poderia atingir os titulares do direito que 

assim não consintam, funda-se no preceito legal constante do § 1º do artigo 59.

Dispõe a lei de regência, que, na consecução do Plano de recuperação judicial, 

na hipótese de necessidade de alienação de bem sobre o qual recai garantia real, 

a supressão ou substituição desta dependerá da anuência de seu titular.

Não se tem dúvidas sobre a aplicabilidade desse comando legal sempre que não 

houver disposição em contrário nos termos em que aprovado o Plano de recuperação. 

Essa interpretação é expressamente autorizada pelo § 2º do art. 49.

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na 

data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e 

privilégios contra os coobrigados, fi adores e obrigados de regresso.

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições 

originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito 

aos encargos, salvo se de modo diverso fi car estabelecido no plano de recuperação 

judicial.

Se os credores, em assembleia, cada qual representados por sua respectiva 

classe, consideraram necessário para a consecução do plano de recuperação 

judicial suprimir as garantias reais dadas (o que, ressalta-se, mais uma vez, apenas 

vincula devedor em recuperação e credores), não há como submeter à maioria, 

no tocante aos sacrifícios que estão dispostos a suportar, o inconformismo da 

minoria vencida (ou não votante).

Como é cediço, a “extinção das obrigações”, decorrente da homologação do 

plano de recuperação judicia, encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento 

de seus termos. Não implementada a aludida condição resolutiva, por expressa 

disposição legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições 

originariamente contratadas” (art. 61, § 2º, da Lei n. 11.101/2005).

Mais do que isso. A não implementação da condição resolutiva ensejará, 

forçosamente, a decretação da falência. Quando a lei afi rma que o credor terá a 

seu favor a restituição de seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas, significa que o credor, na fase concursal, terá o benefício da 

preferência, segundo a garantia de que é titular, no recebimento de seu crédito. 

Ele não fará jus, por exemplo, ao bem sobre o qual recaia a sua garantia. Com o 
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decreto falencial, vende-se o ativo para pagar o passivo, na ordem de preferência 

legal, segundo a natureza dos créditos. Logo, não há razão, nem sequer prática, 

para impedir que os credores, caso assim entendam necessária à consecução do 

plano de recuperação judicial, transacionem a supressão das garantias de que são 

titulares.

Há, portanto, que se viabilizar a consecução do plano, tal como aprovado 

pelos credores, respeitados os respectivos quóruns. A regra posta no art. 50 da 

lei de regência especifi ca os modos pelos quais a empresa em difi culdade pode 

se valer para se soerguer à crise fi nanceira, o que se dará justamente por meio do 

cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores, cada qual, 

representados por suas classes.

Assim, não havendo qualquer deliberação em sentido contrário no plano 

de recuperação judicial, em caso de alienação de bem sobre o qual recaia direito 

real, a supressão ou substituição da garantia depende da anuência do titular. 

Entretanto, havendo estipulação no próprio plano de recuperação judicial 

quanto à supressão da garantia, o consentimento já foi dado pela respectiva 

classe, sufi ciente para tal propósito.

Assim, ratifi co meu voto, em todos os seus termos.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Após o voto do e. Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, Relator, e do voto do d. Ministro João Otávio de Noronha, que dele 

divergiu, pedi vista para melhor examinar as duas posições que estão muito bem 

fundamentadas.

Aliás, e a bem da verdade, para além de bem fundamentadas, são teses que 

apaixonam juridicamente, pela riqueza e profusão de importantes detalhes que 

as exornam.

Inicio com as ponderações bem alinhavadas pelo Ministro João Otávio 

de Noronha e a sua advertência básica de que o credor com garantia real não 

pode sofrer abalo na contratação porque é por ela, garantia, que se assegura a 

obrigação e por consequência, o desenvolvimento econômico, a circulação da 

riqueza pela movimentação dos mercados. Em suma, a pessoa do devedor é 

importante para o credor que, sabedor do recebimento do seu crédito, confi ante 

nisso, acaba emprestando com uma menor taxa de juros remuneratórios.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

484

Ao contrário, advertiu o Ministro João Otávio de Noronha com clareza, 

se o credor estiver desconfi ado do recebimento do seu crédito, o empréstimo 

sempre refl etirá uma maior taxa de juros remuneratórios, o que não é bom para 

o mercado fi nanceiro.

Por isso, visando assegurar o recebimento do crédito, o devedor dá ao credor, 

ou alguém por ele, na garantia real, um bem que representará o cumprimento 

futuro da obrigação.

Mas as fi guras clássicas das garantias reais, como se viu naquela mesma 

sessão de julgamento, foram alargadas, avançando o direito, como é necessário se 

fazer no Tribunal da Cidadania.

Com efeito, no voto do Ministro Villas Bôas Cueva, que foi seguido 

pelo Ministro João Otávio de Noronha e por todos os demais componentes da 

Terceira Turma deste STJ, se fi xou a tese de que é possível a hipoteca recair 

sobre contrato de promessa de compra e venda devidamente registrado (REsp 

1.336.059-SP, julgado em 18.8.2016).

Um grande avanço, sim, da jurisprudência, ao reconhecer que o direito real 

decorrente do registro do compromisso de compra e venda, loteado ou não, não 

é irrestrito como a propriedade, mas produz efeitos jurídicos capazes de gerar 

efi cácia até contra o promitente vendedor e dar ensejo ao registro da hipoteca, 

tal como no passado havia imaginado no meu Compromisso de Compra e Venda, 

Editora Juarez de Oliveira.

Em suma, o avanço se deu na exata compreensão de que os direitos 

reais não são só os declarados e regulados pelo Código Civil, constituindo a 

especifi cação da lei um numerus clausus, isto é, não pode ser criado por convenção 

de qualquer natureza, algum tipo de direito real (ESPÍNOLA, Eduardo. Posse - 

Propriedade - Copropriedade ou condomínio e direitos autorais. Rio de Janeiro: Ed. 

Conquista, 1956, pág. 8).

Os avanços são pois, necessários. E eles se dão na exata medida em que 

o intérprete se deita sobre a letra da lei e compreende os seus princípios 

norteadores, ou seja, o fi m que ela persegue, algo a ser realizado na medida do 

possível, como pondera ROBERT ALEXY (Teoria dos Direitos Fundamentais. 

São Paulo: Ed. Malheiros, 2008, pág. 90). Ou como leciona JUDITH 

MARTINS-COSTA, os princípios são importantes pautas de interpretação 

e de aplicação das regras jurídicas, bem como podem estabelecer direitos e 

deveres de diversas ordens (A boa-fé no Direito Privado. São Paulo: Ed. RT, 

1999, págs. 427 e ss). Em arremate, na lição de HUMBERTO ÁVILA, os 
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princípios possuem um viés de parcialidade (Teoria dos Princípios. São Paulo: 

Ed. Malheiros, 2005, pág. 102).

E não há dúvida de que o princípio basilar da Lei de Recuperação de 

Empresas e Falência (LREF) é o da preservação da empresa.

Este Tribunal já o proclamou inúmeras vezes na esteira da redação do seu 

art. 47. Ei-lo:

Art. 47. A re cuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 

situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a 

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses 

dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e 

o estímulo à atividade econômica.

No caso aqui retratado, a Assembleia Geral dos Credores (AGC), 

regularmente convocada, decidiu pela supressão das garantias reais e fi dejussórias, 

nos seguintes termos:

Premissa 04: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas 

as garantias fi dejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a 

fi m de que possa a recuperanda se reestruturar e exercer suas atividades com o 

nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a novação 

pela aprovação do plano.

O juízo de origem, ao exercer o controle judicial de legalidade, homologou 

o plano de recuperação com a ressalva de que a estipulação de cláusula prevendo 

a supressão de todas as garantias fi dejussórias e reais, sem indicação dos credores 

anuentes a tal liberação, somente poderá atingir os credores presentes que votaram pela 

aprovação do plano de recuperação judicial.

Interposto agravo de instrumento pelas empresas recuperandas o Tribunal 

de origem lhe negou provimento, mantendo a decisão de primeiro grau.

O relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, sopesando razões lastreadas 

na LREF, manteve a higidez do decidido na AGC por não entender possível 

que a vontade de um possa afrontar o decidido pela ampla maioria, estivesse 

ou não presente, já que havia sido regularmente convocado para participar da 

deliberação.

Com o máximo respeito ao d. Ministro João Otávio de Noronha, a quem 

rendo as minhas homenagens e com grandes escusas, ouso acompanhar o voto 

do e. Ministro Relator e o faço com o seguinte pensar jurídico.
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Qual teria sido a razão para que o legislador, a exemplo da legislação 

falimentar anterior, tenha voltado a prever a formação de uma AGC que aos 

poucos, como se vê, tem despertado o interesse dos credores que a ela têm 

comparecido em número razoável (BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei 

de Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo: Ed. RT, 11ª edição, pág. 135).

Prossegue o mesmo autor a respeito da AGC acentuando que

[...] se pudéssemos falar aqui em hierarquia, seria possível dizer que a 

assembleia geral seria o órgão superior em relação ao Comitê de Credores, que 

por sua vez estaria em posição de superioridade em relação ao administrador 

judicial ... embora o seu poder não seja decisório, não se substituindo ao poder 

jurisdicional. Evidentemente a assembleia, constituída por credores diretamente 

interessados no bom andamento da recuperação, deverá levar sempre ao juiz as 

melhores deliberações, que atendam de forma mais efi ciente ao interesse das partes 

envolvidas na recuperação, tanto devedor quanto credores (op.cit., págs. 135/136 - 

sem destaques no original).

Não se pode esconder que a decisão da AGC, como órgão máximo de 

deliberação criado pela lei, deveria ser acatada, embora sujeita a controle judicial 

(STJ, REsp 1.314.209-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 22.5.2012, DJe 1º.6.2012).

E por que órgão máximo cuja deliberação deveria sempre ser acatada?

Entra aqui a inovação trazida pela LREF ao conferir participação ativa dos 

credores nas deliberações sobre o futuro da empresa e o risco que estão dispostos 

a assumir na situação de insolvência.

Segundo JOEL LUÍS THOMAS BASTOS, os credores da recuperação 

judicial compõem uma comunhão de interesses, contrapostos em individuais e 

coletivos, que serão harmonizados por meio do voto da maioria em assembleia:

O que se percebe é que, de fato, o legislador quis trazer o credor para a discussão 

acerca do direcionamento do processo de insolvência, assegurando sua participação 

ativa nas decisões acerca do destino da própria empresa e de seus ativos. A intenção 

do legislador foi claramente dar ao credor o instrumento necessário para exercer a 

ingerência que seu crédito permite, ou seja, o direito de voto. [...] Enfi m, percebeu 

o legislador que mesmo na situação de insolvência, é possível a composição de 

interesses entre credores e devedor de modo que todos possam, juntos, chegar a 

um arranjo razoável por meio de negociações. Em outras palavras, deixamos um 

sistema em que não havia possibilidade de negociação entre os envolvidos, ainda 

que eles assim o desejassem, para um sistema que estimula a composição (MENDES, 

Bernardo Bicalho de Alvarenda (Coord). Aspectos Polêmicos e Atuais da Lei de 
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Recuperação de Empresas. Belo Horizonte: De Plácido Ed. 2016, pág. 596 - sem 

destaques no original).

A vinculação do plano a todos os credores, tanto os que expressaram sua 

anuência como aqueles que não concordaram com as deliberações da AGC, 

é destacada por HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA e 

MARCOS ANTÔNIO KOHLER:

[...] a nova Lei enfatiza o soerguimento de empresas viáveis que estejam 

passando por difi culdades temporárias, a fi m de evitar que a situação de crise 

culmine com a falência. Nesse sentido, é extinta a ineficiente concordata e 

criado o instituto da recuperação judicial, que tem como principal característica o 

oferecimento aos credores de um plano de recuperação que, na prática, envolverá 

negociações e concessões mútuas, além de providências e compromissos do 

devedor visando a persuadir os credores da viabilidade do plano. Esse plano 

deverá ser aprovado pela maioria dos credores em assembleia, e a decisão vinculará 

não só os que expressamente anuírem, mas também os que votarem contrariamente 

(A nova lei de falências e o instituto da recuperação extrajudicial. Texto para 

discussão 22. Consultoria Legislativa do Senado Federal. Brasília, abril/2005 - sem 

destaque no original).

No mesmo sentido é a doutrina de PAULO FERNANDO CAMPOS 

SALLES DE TOLEDO:

O direito das empresas em crise tem como uma de suas características básicas 

o fato de reger relações em que se situa, de um lado, o devedor, e de outro a 

coletividade dos credores.

[...]

Ora, como se trata de uma coletividade, e, em especial, de uma comunhão, não 

pode deixar de existir um meio específico para a expressão da vontade comum. 

Aplica-se, para tanto, o princípio da maioria, consagrado no direito societário, e 

também no direito público quando prevê a eleição majoritária. Assim, nas matérias 

submetidas à deliberação assemblear, a manifestação do órgão faz-se em 

obediência ao resultado da votação, prevalecendo a maioria, atendidos os 

requisitos exigíveis. Manifesta-se, desse modo, pela assembleia geral, a vontade 

coletiva dos credores. No dizer de Marlon Tomazette, de modo semelhante, a 

assembleia geral das sociedades anônimas, nos regimes instituídos pela LRE, “como 

órgão de deliberação, a assembleia tem a competência de expressar a vontade da 

massa de credores, isto é, a vontade coletiva interpretada como vontade unitária 

do grupo, vinculando inclusive credores ausentes (O Plano de Recuperação e o 

Controle Judicial da Legalidade. in Revista de Direito Bancário e do Mercado de 

Capitais: RDB, v. 16, n. 60, abr./jun. 2013 - sem destaque no original).
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Portanto, em contraposição ao sistema anterior, em que não havia 

possibilidade de negociação, se descortina um sistema que prima pela 

composição das partes por meio do voto em assembleia. E esse novel sistema 

não teria efi cácia sem a vinculação dos credores às deliberações majoritárias.

Ademais, a AGC não é um órgão formado aleatoriamente e cujo poder de 

voto também seja aleatório, onde possa haver a formação de grupos que forcem 

tomadas draconianas de posição em detrimentos de outros mais fracos.

Veja-se como ele é formado e como são tomadas as deliberações:

Art. 41. A assembleia -geral será composta pelas seguintes classes de credores:

I – titulare s de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de 

acidentes de trabalho;

II – titulares  de créditos com garantia real;

III – titulare s de créditos quirografários, com privilégio especial, com 

privilégio geral ou subordinados.

IV - titulares  de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno 

porte.

§ 1º Os titular es de créditos derivados da legislação do trabalho votam com 

a classe prevista no inciso I do caput deste artigo com o total de seu crédito, 

independentemente do valor.

§ 2º Os titular es de créditos com garantia real votam com a classe prevista no 

inciso II do caput deste artigo até o limite do valor do bem gravado e com a classe 

prevista no inciso III do caput deste artigo pelo restante do valor de seu crédito.

Art. 45. Nas deliberaçõe s sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes 

de credores referidas no art. 41 desta Lei deverão aprovar a proposta.

§ 1º Em cada uma  das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a 

proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade 

do valor total dos créditos presentes à assembléia e, cumulativamente, pela 

maioria simples dos credores presentes.

§ 2º Nas classe s  previstas nos incisos I e IV do art. 41 desta Lei, a proposta deverá 

ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do 

valor de seu crédito. (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 3º O credor n ão terá direito a voto e não será considerado para fins de 

verifi cação de quorum de deliberação se o plano de recuperação judicial não 

alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito.

Sobre o procedimento adotado pela LREF para as deliberações da AGC, 

FABIO ULHOA COELHO observa que:
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Cada classe de credores deve arcar com parcela do “prejuízo” que lhes é 

imposto forçosamente, para que se criem as condições para reerguimento da 

empresa. Em que medida se pode distribuir com justiça o prejuízo entre as 

classes é assunto em que os interesses dos credores certamente divergem. Todos 

os credores têm interesse em que o devedor se recupere e pague suas dívidas, 

mas cada um quer empurrar para os demais a conta da recuperação judicial 

(Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. São Paulo: Ed. 

Saraiva, 2014, pág. 128).

No caso concreto, o plano de recuperação judicial foi aprovado pela 

classe de créditos com garantia real por 7 credores, que representam 100% dos 

credores presentes (voto quantitativo), e 70% do valor total dos créditos presentes (voto 

qualitativo), que somam a importância de R$ 9.126.938,38, representando 82,83% 

do valor total dos créditos dessa classe (e-STJ, fl .34 - sem destaque no original).

Desse modo, compartilho o entendimento adotado pelo Relator de que 

não é possível restringir a supressão de garantias reais e fi dejussórias, conferindo 

tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em contrariedade 

à deliberação majoritária da AGC.

É importante ressaltar que outra inovação trazida pela LREF diz respeito à 

maior abrangência dos credores atingidos pela recuperação judicial, englobando 

também os credores com garantia real, como já fi cou assentado em julgado da 

Segunda Seção desta Corte:

O art. 49 da Lei n. 11.101/2005 delimita o universo de credores atingidos pela 

recuperação judicial, instituto que possui abrangência bem maior que a antiga 

concordata, a qual obrigava somente os credores quirografários (DL n. 7.661/1945, 

art. 147). A recuperação judicial atinge “todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos”, ou seja, grosso modo, além dos quirografários, 

os credores trabalhistas, acidentários, com direitos reais de garantia, com privilégio 

especial, com privilégio geral, por multas contratuais e os dos sócios ou acionistas.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, 

Segunda Seção, julgado em 9.11.2011, DJe 25.11.2011 - sem destaque no original)

Por sua vez, a Quarta Turma desta Corte, em voto da relatoria do Ministro 

Luis Felife Salomão, enfatizou a vinculação de todos os credores à decisão 

da AGC, pontuando que a possibilidade de negociação implementada pela 

LREF abandonou o olhar individualizado de cada crédito para privilegiar uma 

interação coletiva e organizada dos credores:

Recurso especial. Recuperação judicial. Modifi cação do plano de recuperação 

após o biênio de supervisão judicial. Possibilidade, desde que não tenha ocorrido 
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o encerramento daquela. Princípio da preservação da empresa. Alteração 

submetida à assembleia geral de credores. Soberania do órgão. Devedor 

dissidente que deve se submeter aos novos ditames do plano. Princípios da 

relevância dos interesses dos credores e da par conditio creditorum.

1. O legislador brasileiro, ao elaborar o diploma recuperacional, traçou alguns 

princípios, de caráter axiológico-programático, com o intuito de manter a solidez 

das diversas normas que compõem a referida legislação. Dentre todos, destacam-

se os princípios da relevância dos interesses dos credores; par conditio creditorum; 

e da preservação da empresa, os quais são encontrados no artigo 47 da n. Lei n. 

11.101/2005.

2. Essa base principiológica serve de alicerce para a constituição da Assembleia 

Geral dos Credores, a qual a qual possui a atribuição de aprovar ou rejeitar o plano 

de recuperação judicial, nos moldes apresentados pelo Administrador Judicial da 

empresa recuperanda.

3. Outrossim, por meio da “Teoria dos Jogos”, percebe-se uma interação 

estratégia entre devedor e credores, capaz de pressupor um consenso mínimo de 

ambos a respeitio dos termos delineados no plano de recuperação judicial. Essas 

negociações demonstram o abandono de um olhar individualizado de cada crédito e 

um apego maior à interação coletiva e organizada.

4. Discute-se, na espécie, sobre a modificação do plano de recuperação 

originalmente proposto, após o biênio de supervisão judicial - constante do 

artigo 61 da Lei de Falências -, sem que houvesse o encerramento da recuperação 

judicial da empresa recuperanda. Ainda que transcorrido o prazo de até 2 anos 

de supervisão judicial, não houve, como ato subsequente, o encerramento da 

recuperação, e, por isso, os efeitos da recuperação judicial ainda perduram, 

mantendo assim a vinculação de todos os credores à deliberação da Assembleia.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1.302.735/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 17.3.2016, DJe 5.4.2016 - sem destaque no original)

No julgamento ora em destaque foi decidido que se, após o biênio de 

supervisão judicial e desde que ainda não tenha ocorrido o encerramento da 

recuperação judicial, houver aprovação de novo plano de recuperação judicial, 

o credor que discordar do novo acordo não tem direito a receber o seu crédito 

com base em plano anterior aprovado pelo mesmo órgão, devendo se submeter à 

vontade da maioria, fruto da soberania advinda da AGC.

As considerações acima denotam que o consentimento exigido no art. 50, § 

1º, da LREF é a aprovação da maioria em deliberação assemblear da respectiva 

classe de credores, e não a manifestação individual de cada credor.
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Por fi m, destaque-se a rejeição da amplitude que as recorrentes pretendem 

dar ao instituto da novação previsto na LREF, almejando a extinção peremptória 

das garantias.

Como bem observado no voto do Relator, caso não se implemente o plano 

de recuperação, tal como aprovado, “os credores terão reconstituídos seus direitos 

e garantias nas condições originariamente contratadas” (art. 61, § 2º, da Lei n. 

11.101/2005).

E mesmo sobre a indagação fi nal do Ministro João Otávio de Noronha (e se 

depois da venda o plano der em ruína como fi ca o credor que perdeu a garantia 

real?), não é possível deixar de consignar que risco está presente em qualquer 

negócio.

Feitas tais considerações, pedindo vênia ao d. Ministro João Otávio de 

Noronha, a quem rendo as minhas homenagens e com grandes escusas, ouso 

acompanhar o voto do e. Ministro relator para dar provimento ao recurso 

especial.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Senhor Presidente. Com 

a vênia do Ministro João Otávio de Noronha, vou acompanhar o voto do 

eminente Relator.

Estamos decidindo neste recurso especial uma das questões cruciais no 

procedimento da recuperação judicial, que consiste em estabelecer quais os 

poderes da assembleia geral de credores, quais os limites do seu poder de 

deliberação e qual o limite do controle judicial acerca das decisões tomadas 

nessa assembleia.

Sigo a orientação fi rmada na jurisprudência majoritária desta Corte no 

sentido de que o controle judicial é restrito à verifi cação da legalidade dos atos 

praticados pela assembleia geral de credores.

Relembre-se os seguintes precedentes acerca da questão:

Recurso especial. Interposição sob a égide do CPC/1973. Recuperação 

judicial. Improcedência da alegação de negativa de prestação jurisdicional. 

Edital de intimação. Irregularidade formal. Inexistência. Intimação de 

advogado. Desnecessidade. Credor fi duciário. Renúncia. Plano de recuperação. 

Reconhecimento da viabilidade econômica.
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1. Não procede a arguição de ofensa aos arts. 131 e 535, II, do CPC quando 

o Tribunal a quo se pronuncia, de forma motivada e sufi ciente, sobre os pontos 

relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.

2. Somente se pronuncia a nulidade do ato com a demonstração de efetivo 

prejuízo, o que não ocorre quando descumprido o prazo exigido para a realização 

de primeira convocação nem sequer instalada.

3. As deliberações a serem tomadas pela assembleia de credores restringem-se 

a decisões nas esferas negocial e patrimonial, envolvendo, pois, os destinos da 

empresa em recuperação. Inexiste ato judicial específi co que exija a participação 

do advogado de qualquer dos credores, razão pela qual é desnecessário constar 

do edital intimação dirigida aos advogados constituídos.

4. É possível ao credor fi duciário renunciar aos efeitos privilegiados que seu 

crédito lhe garante por força de legislação específi ca. Essa renúncia somente 

diz respeito ao próprio credor renunciante, pois o ato prejudica a garantia a que 

tem direito, sendo desnecessária a prévia anuência de todos os outros credores 

quirografários.

5. As decisões da assembleia de credores representam o veredito final a 

respeito dos destinos do plano de recuperação. Ao Judiciário é possível, sem 

adentrar a análise da viabilidade econômica, promover o controle de legalidade 

dos atos do plano sem que isso signifi que restringir a soberania da assembleia 

geral de credores.

6. Não constatada nenhuma ilegalidade evidente, meras alegações voltadas 

à alteração do entendimento do Tribunal de origem quanto à viabilidade 

econômica do plano de recuperação da empresa não são suficientes para 

reformar a homologação deferida.

7. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 1.513.260/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, 

julgado em 5.5.2016, DJe 10.5.2016)

Direito Processual Civil e Falimentar. Recurso especial. Recuperação judicial. 

Prequestionamento. Ausência. Súmulas 211/STJ e 282/STF. Fundamentos do 

acórdão não impugnados. Súmula 283/STF. Assembleia-geral de credores. Plano 

de recuperação empresarial. Condições prévias. Exigências legais. Controle 

jurisdicional. Possibilidade. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. 

Aprovação do plano. Requisitos. Rejeição da proposta. Credores de mesma classe. 

Tratamento diferenciado. Impossibilidade. Fundamento constitucional. Ausência 

de interposição de recurso extraordinário. Artigos analisados: 35, 45 e 58 da LFRE.

1. Recurso especial, concluso ao Gabinete em 17.7.2013, no qual se discute a 

possibilidade e os limites do controle jurisdicional sobre os atos praticados pela 

assembleia-geral de credores no procedimento de recuperação judicial. Ação 

ajuizada em 27.1.2009.
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2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como 

violados e quanto aos argumentos deduzidos nas razões recursais obsta o exame 

da insurgência.

3. A existência de fundamentos não impugnados do acórdão recorrido - 

quando sufi cientes para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação 

do recurso especial.

4. Submete-se a controle jurisdicional a análise do preenchimento das 

condições prévias à concessão da recuperação judicial e das exigências legais 

relativas à elaboração e à aprovação do plano. Inteligência do art. 58, caput, da Lei 

n. 11.101/2005.

5. A proposta de recuperação apresentada pelo devedor - por disposição 

expressa constante dos arts. 45, § 1º, e 58, caput, da Lei n. 11.101/2005 - deve 

ser aprovada, na classe dos credores com garantia real, pela maioria simples 

daqueles que comparecerem à assembleia. Não sendo aprovado o plano na 

forma estipulada nos precitados artigos, a Lei n. 11.101/2005, em seu art. 58, § 1º, 

prevê a possibilidade de a recuperação ser concedida mediante a verifi cação de 

um quórum alternativo. A viabilização dessa hipótese, todavia, exige que o plano 

não implique concessão de tratamento diferenciado aos credores - integrantes de 

uma mesma classe - que tenham rejeitado a proposta (art. 58, § 2º, da LFRE).

6. A alteração das premissas fáticas assentadas pelo acórdão recorrido não é 

possível na presente via recursal. Incidência da Súmula 7/STJ.

7. A insurgência é inadmissível quando o acórdão recorrido decide também 

com base em fundamento constitucional e a parte vencida não interpõe recurso 

extraordinário. Súmula 126/STJ.

8. Negado provimento ao recurso especial.

(REsp 1.388.051/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

10.9.2013, DJe 23.9.2013)

Recurso especial. Recuperação judicial. Aprovação de plano pela assembleia 

de credores. Ingerência judicial. Impossibilidade. Controle de legalidade das 

disposições do plano. Possibilidade. Recurso improvido.

1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos 

de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos 

requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão 

sujeitos a controle judicial.

2. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1.314.209/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

22.5.2012, DJe 1º.6.2012)

Assim, deve-se verifi car se, no caso concreto, houve alguma ilegalidade 

praticada pela assembleia.
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Pensando e repensando acerca da presente hipótese em julgamento, 

confesso que não consigo vislumbrar ilegalidade no ato praticado pela assembleia 

em que os credores, com garantia real, abriram mão dessa garantia, sendo que 

todos os credores presentes concordaram com isso.

Na verdade, os credores ausentes é que reclamaram posteriormente dessa 

alteração.

Com efeito, não vislumbro ilegalidade nessa deliberação feita pela 

assembleia geral.

No mais, estou aderindo as razões lançadas tanto pelo eminente Relator, 

como agora também pelo Ministro Moura Ribeiro.

Em síntese, estou acompanhando o voto do relator.

RECURSO ESPECIAL N. 1.546.165-SP (2014/0308206-1)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Relator para o acórdão: Ministro João Otávio de Noronha

Recorrente: Magnus Landmann Consultoria Empresarial Ltda. - ME

Advogada: Lívia Paula da Silva Andrade Villarroel e outro(s)

Recorrido: Condomínio Week Inn

Advogado: Sem representação nos autos

Interes.: Jorge Karam Incorporações e Negócios S/C Ltda

EMENTA

Processual Civil e Civil. Recurso especial. Embargos de terceiro. 

Multipropriedade imobiliária (time-sharing). Natureza jurídica de 

direito real. Unidades fixas de tempo. Uso exclusivo e perpétuo 

durante certo período anual. Parte ideal do multiproprietário. Penhora. 

Insubsistência. Recurso especial conhecido e provido.

1. O sistema time-sharing ou multipropriedade imobiliária, 

conforme ensina Gustavo Tepedino, é uma espécie de condomínio 
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relativo a locais de lazer no qual se divide o aproveitamento econômico 

de bem imóvel (casa, chalé, apartamento) entre os cotitulares em 

unidades fi xas de tempo, assegurando-se a cada um o uso exclusivo e 

perpétuo durante certo período do ano.

2. Extremamente acobertada por princípios que encerram os 

direitos reais, a multipropriedade imobiliária, nada obstante ter 

feição obrigacional aferida por muitos, detém forte liame com o 

instituto da propriedade, se não for sua própria expressão, como já 

vem proclamando a doutrina contemporânea, inclusive num contexto 

de não se reprimir a autonomia da vontade nem a liberdade contratual 

diante da preponderância da tipicidade dos direitos reais e do sistema 

de numerus clausus.

3. No contexto do Código Civil de 2002, não há óbice a se 

dotar o instituto da multipropriedade imobiliária de caráter real, 

especialmente sob a ótica da taxatividade e imutabilidade dos direitos 

reais inscritos no art. 1.225.

4. O vigente diploma, seguindo os ditames do estatuto civil 

anterior, não traz nenhuma vedação nem faz referência à inviabilidade 

de consagrar novos direitos reais. Além disso, com os atributos dos 

direitos reais se harmoniza o novel instituto, que, circunscrito a 

um vínculo jurídico de aproveitamento econômico e de imediata 

aderência ao imóvel, detém as faculdades de uso, gozo e disposição 

sobre fração ideal do bem, ainda que objeto de compartilhamento 

pelos multiproprietários de espaço e turnos fi xos de tempo.

5. A multipropriedade imobiliária, mesmo não efetivamente 

codifi cada, possui natureza jurídica de direito real, harmonizando-se, 

portanto, com os institutos constantes do rol previsto no art. 1.225 do 

Código Civil; e o multiproprietário, no caso de penhora do imóvel 

objeto de compartilhamento espaço-temporal (time-sharing), tem, nos 

embargos de terceiro, o instrumento judicial protetivo de sua fração 

ideal do bem objeto de constrição.

6. É insubsistente a penhora sobre a integralidade do imóvel 

submetido ao regime de multipropriedade na hipótese em que a parte 

embargante é titular de fração ideal por conta de cessão de direitos em 

que fi gurou como cessionária.

7. Recurso especial conhecido e provido.
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ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na 

conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, por maioria, dar 

provimento ao recurso especial nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio 

de Noronha. Vencido o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Votaram com 

o Sr. Ministro João Otávio de Noronha (Presidente) os Srs. Ministros Marco 

Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília, 26 de abril de 2016 (data do julgamento).

Ministro João Otávio de Noronha, Presidente e Relator

DJe 6.9.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se de recurso especial 

interposto por Magnus Landmann Consultoria Empresarial S.C Ltda., com 

fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra 

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Noticiam os autos que a recorrente ajuizou embargos de terceiro contra 

o Condomínio Week Inn, ao argumento de que teria sido atingida por ordem de 

penhora oriunda de execução movida pelo condomínio recorrido em face de 

Jorge Karam Incorporações e Negócios Ltda., em virtude de dívida condominial.

Aduz a recorrente que por ser detentora da propriedade de 2/52 avos da 

casa n. 34, representados pelas semanas 11 e 12, localizada na área especial 3-B 

do loteamento Praia de Caravelas- Búzios - RJ, é indevido o ato de penhora que 

recaiu sobre à totalidade do imóvel.

Acrescentou que o referido imóvel está registrado “na modalidade de time-

sharing, tendo sido subdividido, antes da comercialização, em 52 frações ideais, 

pertencendo, portanto a titulares diversos” (fl . 4 e-STJ), o que, segundo afi rma, 

evidencia a impossibilidade de ser mantida a constrição sobre a totalidade da 

casa n. 34.

O magistrado de primeiro grau, entendendo que “a relação jurídica ofertada 

à embargante por conta da cessão de direitos na qual fi gurou como cessionária 

se revestia de natureza obrigacional e não de direito real” (fl . 132 e-STJ), julgou 

improcedente o pedido formulado na inicial.
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Irresignada, a demandante interpôs apelação, a qual não foi provida. O 

acórdão recebeu a seguinte ementa:

Despesas de condomínio. Embargos de terceiro. Revelia não configurada. 

Multipropriedade imobiliária (tempo compartilhado ou time sharing). Penhora dos 

imóveis sobre os quais incide a multipropriedade. Manutenção. Cessão de direitos. 

Relação obrigacional. A revelia do réu não enseja necessariamente a procedência 

total da pretensão do autor.

Empreendimento, objeto de tempo compartilhado, registrado em nome de 

pessoa centralizadora, que concede e organiza sua utilização periódica, gera 

relação de direito obrigacional com os multiusuários. Recurso desprovido (fl . 173 

e-STJ).

No especial, a recorrente aponta violação dos arts. 319 do Código de 

Processo Civil (CPC) e 1.417 e 1.418 do Código Civil (CC).

Alega, inicialmente, que houve “revelia e confi ssão quanto à matéria de 

fato” (fl . 185 e-STJ) em virtude da ausência de contestação.

No mérito, aduz que “fi rmou o contrato preliminar formalizado através 

de ‘Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos’ pelo qual o 

promitente se obrigou a outorga-lhe escritura da fração ideal, correspondente 

a 1/52 avos da casa n. 34, do empreendimento ‘Praia das Caravelas’” (fl . 186 

e-STJ), portanto, “contrariamente ao afi rmado no acórdão recorrido, a relação 

jurídica está lastreada no direito real e não no direito obrigacional” (fl . 187 

e-STJ).

Por fi m, assinala que “sempre teve o direito de usar, gozar, dispor e reaver o 

bem de quem injustamente o possuía e de exercer todos os direitos compatíveis 

com o domínio, podendo ser considerada multiproprietária, uma vez que os 

contratos preliminares atestam a multipropriedade como direito real e não 

obrigacional” (fl . 189 e-STJ).

Sem contrarrazões (fl . 198 e-STJ), o especial foi inadmitido na origem (fl s. 

199-200 e-STJ), mas, por ter sido provido recurso de agravo, houve a conversão 

do feito e a devida reautuação.

É o relatório.

VOTO-VENCIDO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): Cinge-se a 

controvérsia a saber: a) se, no caso dos autos, a ausência de contestação conduz 
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ao reconhecimento da revelia e de seus efeitos; e b) se o contrato de time-sharing 

(multipropriedade) possui natureza jurídica de direito real ou de direito pessoal, 

e a sua infl uência no ato de penhora.

1. Da alegação de revelia

Afi rma a recorrente “que o juiz julgou improcedente o pedido alegando 

que não houve comprovação da multipropriedade e que não poderia ser aplicada 

a pena de confi ssão, o que a toda evidência não é verdade, pois quando não há 

manifestação da outra parte deve-se ter como verdadeiros os fatos alegados” (fl . 

184 e-STJ).

A respeito da revelia, o Tribunal de origem assim concluiu:

(...)

É certo que os efeitos que a revelia provoca são de presunção de veracidade 

somente quanto à matéria de fato e não de direito. Ainda assim, a presunção é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo 

com o princípio do livre convencimento do juiz.

No entanto, os efeitos da revelia não acarretam necessariamente a procedência 

total da pretensão da autora, sendo cabível a apreciação de todos os elementos 

constantes dos autos.

Neste caso, objetivando a embargante a desconstituição da penhora que 

recaiu sobre o imóvel descrito na petição inicial, objeto de compartilhamento entre 

multiusuários, verifi ca-se tratar unicamente de matéria de direito, o que afasta a 

aplicação dos efeitos da revelia (fl s. 174-175 e-STJ - grifou-se).

Assim, as instâncias ordinárias, com base nos documentos colacionados aos 

autos, entenderam como incontroverso o fato de que a recorrente celebrou um 

contrato na modalidade de time-sharing, remanescendo, portanto, tão somente o 

exame de matéria de direito.

Nesse contexto, cabe ao julgador a análise da matéria de direito, sobre a 

qual, por óbvio, não pode pairar presunção de veracidade.

Desse modo, depreende-se que o acórdão recorrido encontra-se em 

sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que os efeitos da revelia 

não abrangem questões de direito.

Sobre o tema, os seguintes julgados:
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Processual Civil. Ação anulatória de registro imobiliário. Inexistência 

de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. Ausência de adequada 

demonstração da violação. Verbete n. 284/STF. Revelia. Impossibilidade. Atos 

benéfi cos. Aproveitamento. Efeitos automáticos da revelia. Inviabilidade. Não 

provimento do recurso.

1. Diante do caráter infringente dos aclaratórios, recebo-os como agravo 

regimental.

2. Não se conhece de recurso especial em que inexista o devido 

prequestionamento dos dispositivos que a parte alega violados nem quando não 

demonstrada adequadamente a eventual existência de violação.

3. “Cuidando-se de ação de declaração de nulidade de negócio jurídico, o 

litisconsórcio formado no pólo passivo é necessário e unitário, razão pela qual, 

nos termos do art. 320, inciso I, do CPC, a contestação ofertada por um dos 

consortes obsta os efeitos da revelia em relação aos demais. Ademais, sendo a 

matéria de fato incontroversa, não se há invocar os efeitos da revelia para o tema 

exclusivamente de direito” (REsp 704.546/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 1º.6.2010, DJe 8.6.2010).

4. “A revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja 

presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo 

ser infi rmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta 

a procedência automática dos pedidos iniciais” (REsp 1.335.994/SP, Rel. Ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12.8.2014, DJe 18.8.2014).

5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual se nega 

provimento (EDcl no AREsp 156.417/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, julgado em 5.5.2015, DJe 13.5.2015 - grifou-se).

Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Civil. Processo Civil. Família. 

Divórcio direto. Revelia. Opção pelo uso de nome de solteira. Manifestação 

expressa de vontade. Necessidade. Recurso desprovido.

1. O art. 1.578 do Código Civil prevê a perda do direito de uso do nome de 

casado para o caso de o cônjuge ser declarado culpado na ação de separação 

judicial. Mesmo nessas hipóteses, porém, a perda desse direito somente terá lugar 

se não ocorrer uma das situações previstas nos incisos I a III do referido dispositivo 

legal. Assim, a perda do direito ao uso do nome é exceção, e não regra.

2. Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam 

renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. 

Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pelo autor (CPC, art. 319).

3. A não apresentação de contestação ao pedido de divórcio pelo cônjuge 

virago não pode ser entendida como manifestação de vontade no sentido de 

opção pelo uso do nome de solteira (CC, art. 1.578, § 2º).
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4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 204.908/RJ, Rel. Ministro 

Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4.11.2014, DJe 3.12.2014 - grifou-se).

Agravo regimental. Execução. Embargos. Revelia. Efeitos que não abrangem 

matéria de direito. Prequestionamento. Inexistência. Embargos de declaração. 

Ofensa ao art. 535 do CPC. Inexistência. Impossibilidade, Súmula 83/STJ. Ausência 

de dissídio jurisprudencial. Decisão agravada mantida. Improvimento.

(...)

III. O entendimento fi rmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que os efeitos da 

revelia não abrangem às questões de direito, tampouco implicam a procedência 

do pedido da parte adversa, está em sintonia com a jurisprudência deste Superior 

Tribunal de Justiça. Aplicável, portanto, à espécie, o óbice da Súmula 83 desta Corte.

IV. Não houve demonstração de dissídio jurisprudencial, diante da falta do 

exigido cotejo analítico entre os julgados mencionados, bem como pela ausência 

de similitude fática, de maneira que inviável o inconformismo apontado pela 

alínea c do permissivo constitucional.

V. O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a 

conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

Agravo Regimental improvido (AgRg no Ag 1.168.229/RJ, Rel. Ministro Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 22.9.2009, DJe 7.10.2009 - grifou-se).

3. Da natureza jurídica do contrato de time-sharing (multipropriedade) de bem 

imóvel

De acordo com grande parte da doutrina especializada, o fenômeno 

da multipropriedade teria surgido na França, nos idos de 1967, difundiu-se 

pela Itália, Bélgica, Suíça, Portugal e outros países europeus e também pelos 

Estados Unidos, com a denominação de time-sharing. No Brasil, as operações de 

multipropriedade surgiram nos anos oitenta.

Segundo Gustavo Tepedino “com o termo multipropriedade designa-se, 

genericamente, a relação jurídica de aproveitamento econômico de uma coisa 

móvel ou imóvel, repartida em unidades fi xas de tempo, de modo que diversos 

titulares possam, cada qual a seu turno, utilizar-se da coisa com exclusividade e 

de maneira perpétua”. (TEPEDINO, Gustavo. Multipropriedade imobiliária. 

São Paulo: Saraiva, 1993, pág. 1)

Assim como conceituada, a multipropriedade, time-sharing ou regime 

de aproveitamento por turno, apresenta como traço fundamental e singular 

a divisão, no tempo, entre inúmeras pessoas, da utilização do mesmo imóvel, 
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mediante um sistema de rodízio, fracionando-se o ano em períodos, em regra, 

iguais. Como consequência, o sistema comporta uma pluralidade de usuários e a 

atribuição, a cada um, do uso exclusivo da unidade habitacional pelo período de 

tempo pré-fi xado no contrato.

Destaca-se que a periodicidade é o elemento essencial da multipropriedade, 

pois confere ao direito de gozo a particularidade de ser exercido de maneira 

temporal, que se renova todos os anos, de modo cíclico e que tende a ser 

perpétuo. Em outras palavras, o exercício do direito é temporário e a sua duração, 

em regra, é perpétua, sendo, excepcionalmente por período determinado.

O instituto representa um novo modelo de fruição associado, pela doutrina, 

à tendência de valorização da função social do domínio imobiliário (art. 5º, 

XXIII, Constituição Federal), ampliando seu potencial de uso ao extirpar os 

períodos de desocupação e ociosidade, facilitando o acesso a tais bens através do 

compartilhamento dos custos e contribuindo, com isso, para a universalização 

do alcance de um segundo imóvel (não-residencial), especialmente para fi ns 

turísticos e relacionados ao lazer.

Apesar de existirem diversos modelos de aproveitamento por turnos de 

bem imóvel, em linhas gerais, e levando-se em conta a hipótese dos autos, aos 52 

(cinquenta e dois) multiproprietários - número correspondente às semanas do 

ano -, cada um deles titular de uma fração ideal de 1/52 do respectivo imóvel, e 

signatário de um pacto de utilização da coisa comum, integrante do contrato de 

aquisição, é atribuído o uso da unidade adquirida por apenas uma determinada 

semana do ano.

A título exemplifi cativo, Gustavo Tepedino, ao examinar alguns contratos 

na modalidade de tempo compartilhado, destacou algumas cláusulas que 

demonstram a dinâmica de funcionamento do sistema:

(...)

As despesas com a conservação do condomínio são rateadas, 

proporcionalmente, ao valor das frações. As despesas relacionadas exclusivamente 

com a unidade habitacional, como luz, telefone, bar e lavanderia, têm cobrança 

diferenciada, cabendo ao multiproprietário pagá-las ao fi nal de cada temporada, 

prevendo-se, ainda, fundo de reserva e fundo de manutenção e reposição.

Os poderes dos multiproprietários são rigorosamente disciplinados pela 

convenção, no intuito de assegurar o aproveitamento dos apartamentos por 

todos os titulares, sem invasão de esfera alheia ou deterioração da estrutura física 

do imóvel.
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Destacam-se, pelo interesse técnico que suscitam, algumas dessas cláusulas 

limitativas. O multiproprietário deve entregar o apartamento até às doze horas 

do último dia que lhe aproveita, impreterivelmente, de modo a garantir a entrada 

do titular sucessivo, às dezoito horas do mesmo dia (cláusula 3.5 da convenção).

Sujeita-se o multiproprietário à realização de um inventário dos bens móveis 

de sua unidade, através de formulário preenchido no início e conferido ao fi nal 

de cada temporada, devendo ressarcir (mediante pagamento à vista) os danos 

eventualmente causados a equipamentos ou utensílios. Somente após este 

controle e eventual ressarcimento, recebe o multiproprietário um “termo de 

liberação”, sem o qual, segundo a convenção, tem a administração “o direito 

de reter a bagagem do infrator, sem prejuízo das demais medidas cabíveis” 

(cláusula 3.4 da convenção). Tal pacto, próprio da disciplina hoteleira, não deixa 

de ser destoante no âmbito da ordinária convivência entre condôminos, embora 

admissível como expressão da autonomia privada na relação entre condômino e 

administrador.

Mais: qualquer iniciativa de manutenção ou reparação do apartamento e 

objetos de decoração é da exclusiva competência do administrador, fugindo dos 

poderes do multiproprietário (cláusula 4.7 da convenção).

Enfi m, o número de moradores é rigidamente limitado pela convenção, de 

acordo com a capacidade atribuída às unidades, chegando-se a pormenorizar 

a quantidade de adultos e crianças permitidas. (TEPEDINO, Gustavo. 

Multipropriedade imobiliária. São Paulo: Saraiva, 1993, págs. 45-46)

Feitas as considerações acima, resta desvendar a natureza jurídica do 

contrato celebrado pela recorrente, ou seja, se a aquisição limitou-se ao direito 

de uso do imóvel por tempo compartido ou se adquiriu uma fração ideal da 

propriedade em si.

É inegável que o complexo de relações jurídicas que circunda o regime 

da multipropriedade apresenta características de direito real e de direito 

obrigacional, o que dificulta o seu enquadramento em uma das referidas 

categorias.

O aspecto de direitos reais decorre dos poderes exercidos pelo 

multiproprietário sobre o imóvel, em virtude de direito próprio, ainda que 

não identifi cável com qualquer fi gura típica. Por outro lado, a natureza de 

direito obrigacional advém da convenção inserta no contrato de aquisição, 

imprescindível para que se realize a multipropriedade.

Tal circunstância pode ser constatada pela diversidade de tratamento 

conferido ao instituto em países distintos:
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País Natureza jurídica

França A noção de multipropriedade se afasta da noção de 

propriedade, confi gurando em um esquema societário 

e obrigacional

Itália Acionária e copropriedade

Áustria Direito real de uso de bens imóveis a tempo parcial

Inglaterra Direito de uso de natureza contratual

Portugal Direito real de habitação periódica

Espanha Direito de natureza jurídico-real, embora com um fato 

diferenciado que é tempo de uso

Estados Unidos Sem distinção sobre a natureza jurídica, mas com 

ampla proteção dos adquirentes, prevalecendo a forma 

condominial

Fonte: DE MELO, Marcelo Augusto Santana. Multipropriedade imobiliária. 

Revista de Direito Imobiliário. Ano 34. Vol. 70. jan.-jun./2011, pág. 81.

Em vista disso, é possível perceber forte inclinação do instituto ao direito 

real, contudo, não são poucas as diferenças entre a multipropriedade e as formas 

típicas de direitos reais, como será demonstrado a seguir.

De início, destaca-se que as faculdades de uso, fruição e disposição, 

atribuídas à propriedade, na multipropriedade, são limitadas ao período de 

tempo anual preestabelecido, ainda que tratando-se de direito perpétuo.

Outro ponto dissonante diz respeito ao vínculo de destinação do bem. 

Trata-se de elemento indispensável ao negócio jurídico, que atribui ao titular 

o uso para determinado fi m, por exemplo, turístico-residencial, de modo que o 

multiproprietário não tem liberdade quanto à escolha de um modo de uso ou 

fruição que desvincule o bem do seu destino originário.

Além disso, o multiproprietário não pode efetuar qualquer modifi cação 

no imóvel ou no mobiliário a ele integrado, mesmo a título de melhoramento. 

Como assevera Gustavo Tepedino “a obrigatoriedade de manter a unidade em 

perfeitas condições é demonstração de outra diferença em relação ao direito 

de propriedade, a cujo titular é facultado, até mesmo, destruir o bem que lhe 
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pertence” (TEPEDINO, Gustavo. Multipropriedade imobiliária. São Paulo: 

Saraiva, 1993, pág. 52).

A cessão de direitos, como na propriedade, poderá ser efetuada, a 

qualquer título, entretanto, exige-se o aviso antecipado ao administrador da 

multipropriedade. Já a constituição de direitos reais de garantia sobre o imóvel 

não é possível em virtude da indivisibilidade expressamente pactuada nos 

contratos de time-sharing.

Os traços acima apresentados não esgotam o amplo cenário de diferenças 

entre a multipropriedade e as espécies de direitos reais, mas, de pronto, 

permitem afi rmar que o regime de time-sharing não se amolda, na integralidade, 

à categoria de direitos reais, especialmente pelo fato de que o ordenamento 

jurídico brasileiro adota o princípio de que os direitos reais são numerus clausus.

Desse modo, no Brasil, não se admite a criação de um direito real 

propriamente dito, devendo-se seguir os tipos reais previstos na legislação 

específi ca, especialmente os do Código Civil.

Conforme lição de Pontes de Miranda:

Os direitos reais são em número limitado, fechado (numerus clausus). No 

encontro entre o ‘direito romano e o germânico, enriqueceu-se o direito moderno 

de direitos reais, mas, em vez de admitir a possibilidade de se dar efi cácia real a 

qualquer vínculo (mendiante a Gewere), manteve o sistema do numerus clausus. 

Houve tentativa de conciliação, ou de síntese com o direito territorial prussiano, 

por meio do registro dos negócios jurídicos obrigacionais; porém isso rasparia, por 

bem dizer, a dicotomia dos direitos em pessoais e reais, ao mesmo tempo em que 

transplantaria para o só plano da efi cácia o critério distintivo. As difi culdades, que 

surgiram, seriam enormes, e algumas inafastáveis. (PONTES DE MIRANDA. Tratado 

de direito privado. Parte especial. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. tXI, pág. 

59 - grifou-se)

A respeito da ratio da taxatividade dos direitos reais, válido é o apontamento 

de Frederico Henrique Viegas de Lima, baseado em estudos de Bénédict Föex, 

professor da Universidade de Genebra:

(...)

A ratio de numerus clausus de direitos reais não se trata de uma regra isolada, 

sem justifi cação. Ao contrário, se integra em um sistema coerente, participando 

da organização dos direitos, para possibilitar as seguintes funções:

a) a contribuição da publicidade dos direitos reais. Sendo um instrumento de 

conhecimento de um direito real sobre o objeto;
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b) a clareza da existência dos mesmos, para um terceiro. Sendo dotado de 

uma previsibilidade, de forma que os interessados possuem seu conhecimento e 

o conhecem. É a previsibilidade que favorece aos terceiros. A oponibilidade que 

estabelece que os terceiros deverão respeitar as relações das pessoas com suas coisas;

c) de proteção da liberdade da propriedade, especialmente em matéria 

imobiliária, afasta a existência de direitos abandonados da propriedade em sua 

substância. O titular do direito pode dar a sua propriedade os contornos que melhor 

lhe convier. O legislador, somente na forma da propriedade imobiliária pode 

defi nir estes contornos e, na mobiliária, tais contornos são mais amplos, dada a 

maior autonomia das partes;

d) é uma regra de ordem ética e moral, que retira (bane) dos direitos das coisas 

certos direitos que ainda não possuem uma defi nição clara, uma vez que são diversos 

os tipos de relações que podem existir entre uma pessoa e uma coisa. A regra moral 

tem a finalidade de limitar o número de direitos reais como forma de proteger o 

proprietário contra ônus reais extremamente excessivos. Esta função é essencial para a 

realização de soluções dos domínios e controvérsias do direito das coisas (VIEGAS DE 

LIMA, Frederico Henrique. A multipropriedade imobiliária. Revista trimestral de 

direito civil. Vol.32. out.-dez./2007. Rio de Janeiro: Padma, págs. 98-99 - grifou-se)

Vale ressaltar que a adoção da forma livre de criação dos direitos reais 

seria capaz de promover um ambiente de insegurança jurídica aos negócios 

imobiliários devido à impossibilidade de se prever as formas variadas e criativas 

de novos direitos reais que surgiriam e os efeitos jurídicos que poderiam irradiar.

Soma-se a isso o fato de que a Lei de Registros Públicos (Lei n. 

6.015/1973), em harmonia com o princípio numerus clausus dos direitos reais 

perfi lhado pelo ordenamento jurídico pátrio, é categórica ao estabelecer que:

Art. 168. No Registro de imóveis serão feitas:

(...)

§ 1º No registro de imóveis serão feitas, em geral, a “transcrição”, a “inscrição” e a 

“averbação” dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos 

de direitos reais sobre imóveis, reconhecidos em lei inter vivos e causa mortis, quer 

para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação 

a terceiros, quer para sua disponibilidade. (grifou-se)

Logo, a expressão “direitos reais reconhecidos em lei” prevista no § 1º do 

art. 168 da Lei n. 6.015/1973 deixa claro que a taxatividade e a tipicidade dos 

direitos reais também alcança os atos de registro.

Nesse cenário, diante da inviabilidade de criação de um novo direito real 

por convenção privada, inafastável a conclusão de que o contrato de time-sharing 
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possui a natureza jurídica de direito pessoal que está relacionado diretamente a 

um direito real, o do titular do bem objeto da multipropriedade.

Pelo sistema da multipropriedade, o imóvel fi gura como propriedade de 

um empreendedor que concede e organiza a utilização periódica do bem e 

que tem a prerrogativa de representar os titulares do contrato de time-sharing. 

Malgrado o nome do instituto, o direito dos adquirentes é meramente pessoal, 

sujeitando-se a extenso rol de preceitos obrigacionais previstos em convenção 

ou regulamento interno e que deverão ser respeitados a fi m de possibilitar a 

fruição do bem.

Em verdade, trata-se de situação jurídica complexa e atípica que envolve 

relações obrigacionais específi cas interligadas por diversas fontes de interesses - 

os multiproprietários entre si, e entre estes e a administração do empreendimento 

- em colaboração recíproca para a satisfação na utilização do bem.

No caso dos autos, o imóvel que gerou a dívida condominial executada pelo 

recorrido está registrado em nome de Jorge Karam Incorporações e Negócios 

S/C Ltda., que, por sua vez, é o centralizador e organizador da utilização 

periódica do bem por terceiros (fl s. 9-14 e-STJ).

Como é cediço, a responsabilidade pelo pagamento das cotas de despesas 

de condomínio, dívida propter rem, é tanto do proprietário do imóvel quanto 

do compromissário comprador, e considerando-se que o direito adquirido pela 

recorrente, multiproprietária, não possui a natureza de direito real, nada obsta 

a penhora da totalidade do imóvel registrado em nome do administrador dos 

contratos de time-sharing relacionados ao bem ora em evidência.

Por fi m, ressalta-se que em virtude das particularidades e do conjunto 

de consequências jurídicas decorrentes de sua instituição, a multipropriedade 

reclama um tratamento específi co, que pode ser alcançado através de uma lei que 

equacione os diversos aspectos a ela relacionados, tais como a responsabilidade 

civil, administrativa e tributária dos multiproprietários, ampliando, assim, a 

segurança jurídica dos titulares e de terceiros, como bem destacou Gustavo 

Tepedino:

Independentemente da natureza jurídica que se pretenda atribuir à 

multipropriedade, certo é que no Brasil a sua afirmação carece de inequívoca 

construção, que torne claro o direito do adquirente, seus limites e a dimensão dos 

seus poderes, evitando uma compreensível desconfi ança de quantos venham por 

ela se interessar, e encontrando solução, enfi m, para os problemas novos que a 

variedade de relações levanta, desembaraçado o terreno dos muitos equívocos 
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que difi cultam a sua lavoura. (TEPEDINO, Gustavo. Multipropriedade imobiliária. 

São Paulo: Saraiva, 1993, pág. 50 - grifou-se).

Conclui-se, então, que o contrato de time-sharing não garante direito real, 

mas mero direito pessoal, logo, é perfeitamente possível a penhora do imóvel 

sob o qual incide a multipropriedade, como decidido pelo Tribunal de origem.

4. Do dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Srs. Ministros, nada obstante 

o prudente voto proferido pelo relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

entendi por bem pedir vista dos autos para ater-me um pouco mais ao exame 

da matéria – multipropriedade imobiliária (time-sharing) –, notadamente 

por revestir-se de pontos controversos a ímpar questão jurídica submetida ao 

julgamento do Superior Tribunal de Justiça.

Para estimular a lembrança das circunstâncias do caso, devem-se introduzir 

abaixo, no que é necessário, as razões e pretensão expostas no recurso especial:

O Recorrente opôs Embargos de Terceiro pleiteando fosse reconhecido o seu 

direito de multiproprietário de 2/52 da casa 34, pertencente ao Condomínio 

“Praia das Caravelas”, objeto da constrição levada a efeito nos autos do Processo 

n. 98.743163-6.

[...]

O Recorrente fi rmou contrato preliminar formalizado através de “Instrumento 

Particular de Promessa de Cessão de Direitos” pelo qual o Promitente se obrigou a 

outorgar-lhe escritura da fração ideal, correspondente a 1/52 avos da Casa 34, do 

Empreendimento “Praia das Caravelas”.

O citado contrato preliminar desde que registrado às margens da matrícula, 

atribui ao seu titular direito real de aquisição, conforme preveem os artigos 1.417 e 

1.418 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não 

pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, 

e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente 

comprador direito real à aquisição do imóvel.
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Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir 

do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem 

cedidos, a outorga da escritura defi nitiva de compra e venda, conforme o 

disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a 

adjudicação do imóvel.

Portanto, contrariamente ao afirmado no v. Acórdão recorrido, a relação 

jurídica do Recorrente esta lastreada no direito real e não direito obrigacional, 

como apontado no v. Acórdão.

[...]

Ainda que se pondere sobre os direitos reais de propriedade especifi cados 

no Código Civil, correto é afi rmar que a Recorrente sempre teve o direito de usar, 

gozar, dispor e reaver o bem de quem injustamente o possuía e de exercer todos os 

direitos compatíveis com o domínio, podendo ser considerada multiproprietária.

Dada essa circunstância, requer serenamente seja integralmente provido o 

presente Recurso Especial, reformando integralmente o v. Acórdão, uma vez 

que os contratos preliminares atestam a multipropriedade, como direito real e não 

obrigacional, por ser medida escorreita de direito e de salutar Justiça!

Objetivou-se, com essa argumentação, impugnar o acórdão de origem, que, 

no tocante ao mérito da causa, assentou o seguinte:

Tenha-se presente que o condômino está obrigado a concorrer para as 

despesas comuns independentemente de se cuidar de condomínio tradicional ou 

edilício, de multipropriedade etc. (CC. arts. 1.315 e 1.336) e nada obsta, no último 

caso, que é o dos autos, a penhora da propriedade da totalidade do imóvel, 

registrado no registro de imóveis em nome do apelante, que, afi nal, é o efetivo 

proprietário por força do art. 1.245, caput, também do Código Civil.

Veja-se que a cessão de direitos de que a apelante foi cessionária, referente 

a 2/52 da casa 34, do loteamento Praia de Caravelas, Estrada de Cabo Frio, 

Búzios, RJ, representados pela semanas 11 e 12, não se trata de direito real de 

propriedade, mas sim obrigacional, uma vez que o imóvel foi registrado em nome 

da devedora, que fi gurou como centralizadora do contrato e organizadora da 

utilização periódica do bem.

[...]

Assim, subsistente a penhora realizada no processo principal n. 98.743163-6 

em relação aos direitos sobre o uso do imóvel apontado na petição inicial (fl s. 

177/178).

No voto inaugural, o Ministro relator, dispondo sobre a natureza jurídica 

do contrato de multipropriedade imobiliária, assim se manifestou:
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É inegável que o complexo de relações jurídicas que circunda o regime da 

multipropriedade apresenta características de direito real e de direito obrigacional, 

o que difi culta o seu enquadramento em uma das referidas categorias.

[...]

Os traços acima apresentados não esgotam o amplo cenário de diferenças 

entre a multipropriedade e as espécies de direito reais, mas, de pronto, permitem 

afi rmar que o regime de time-sharing não se amolda, na integralidade, à categoria 

de direitos reais, especialmente pelo fato de que o ordenamento jurídico brasileiro 

adota o princípio de que os direitos reais são numerus clausus.

Desse modo, no Brasil, não se admite a criação de um direito real propriamente 

dito, devendo-se seguir os tipos reais previstos na legislação específica, 

especialmente os do Código Civil.

Pronunciando-se Sua Excelência, por conseguinte, no sentido de que “o 

contrato de time-sharing possui a natureza jurídica de direito pessoal e [...] 

está relacionado diretamente a um direito real, o do titular do bem objeto da 

multipropriedade”, precisamente atento ao deslinde da controvérsia em apreço, 

concluiu nestes termos:

[...] o contrato de time-sharing não garante direito real, mas mero direito 

pessoal, logo, é perfeitamente passível a penhora do imóvel sob o qual incide a 

multipropriedade, como decidido pelo Tribunal de origem.

Registro a importância do judicioso voto proferido pelo Ministro 

relator, que bem contextualizou o instituto da multipropriedade imobiliária, 

considerando lições doutrinárias – em especial, expostas por GUSTAVO 

TEPEDINO – e pontuando, inclusive, o tratamento dado à matéria em diversos 

países.

Depreende-se, pois, que a questão básica constante dos autos consiste 

em saber se a multipropriedade constituída em relação a imóvel submetido 

a fracionamento e compartilhamento temporal entre multiusuários possui a 

natureza jurídica de direito real ou de direito obrigacional, até mesmo para 

efeito do alcance de constrição judicial.

Assim delineado o pano de fundo da demanda, detenho-me ao seu 

específi co exame, embora o instituto da multipropriedade imobiliária esteja 

ainda a merecer exaustivo debate na esfera judicial.

Desde logo, colho também do magistério de GUSTAVO TEPEDINO 

estas passagens:
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Sabe-se que os direitos reais se diferenciam dos direitos pessoais por dois 

aspectos essenciais. Os direitos reais têm por objeto imediato uma coisa, com 

a qual se estabelece seu titular um liame estreito, direto, sem intermediário. 

A situação jurídica assim constituída tem caráter absoluto, criando um dever 

jurídico negativo, prevalecente contra todos – erga omnes –, que deverão 

respeitar o exercício do direito, abstendo-se de qualquer ingerência. O vínculo 

jurídico, portanto, adere à coisa sobre a qual incide e tem efi cácia generalizada, já 

que todas as pessoas devem respeito às situações jurídicas de direito real (por isso 

mesmo chamadas de direito absoluto).

[...]

De tais considerações decorre o caráter real da multipropriedade imobiliária. 

O vínculo jurídico que se instaura adere imediatamente ao bem imóvel sobre o 

qual incide, servindo o contrato, embora imprescindível, unicamente para defi nir 

o objeto do direito e disciplinar a relação entre os multiproprietários, e entre estes 

e a empresa promotora, à qual é delegada a função de gerir o imóvel. Entretanto, 

a recíproca limitação (espaço-temporal) de poderes não é fator de intermediação, 

senão de mera coordenação e demarcação de esferas jurídicas, não retirando, 

pois, a natureza real do direito do multiproprietário, com prevalência erga omnes. 

(Multipropriedade Imobiliária. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 58/59.)

Na linha dessa exegese, MARIA HELENA DINIZ, reportando-se a 

GUSTAVO TEPEDINO, ensina:

O sistema time-sharing ou multipropriedade imobiliária é uma espécie 

condominial relativa aos locais de lazer, pela qual há um aproveitamento 

econômico de bem imóvel (casa, chalé, apartamento), repartido, como ensina 

Gustavo Tepedino, em unidades fi xas de tempo, assegurando a cada co-titular 

o seu uso exclusivo e perpétuo durante certo período anual. [... Trata-se de uma 

multipropriedade periódica, muito útil para desenvolvimento de turismo em 

hotéis, clubes e em navios...] Há um direito real de habitação periódica, como 

dizem os portugueses, democratizando o imóvel de férias, cujo administrador 

(trustee) o mantém em nome de um clube, concedendo e organizando o seu uso 

periódico. Todos os adquirentes são comproprietários de fração ideal, sofrendo 

limitações temporais e condominiais, sendo que a relação de tempo repartido fi ca 

estabelecida em regulamento. (Curso de Direito Civil Brasileiro. 22ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007, vol. 4, p. 243.)

Por serem pertinentes as lições acima reproduzidas e apropriadas para 

amparar o deslinde da controvérsia, inclino-me a recepcioná-las para pronunciar, 

na espécie, o reconhecimento de que a natureza jurídica da multipropriedade 

imobiliária bem mais se compatibiliza com a de um direito real.

Isso porque, extremamente acobertada por princípios que encerram 

os direitos reais, a multipropriedade imobiliária, nada obstante ter feição 
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obrigacional aferida por muitos, detém forte liame com o instituto da 

propriedade, se não for a sua própria expressão, como já vem proclamando a 

doutrina contemporânea, inclusive num contexto de não se reprimir a autonomia 

da vontade nem a liberdade contratual diante da preponderância da tipicidade 

dos direitos reais e do sistema de numerus clausus.

Vale referir quanto ao ponto que, se, sob a égide do Código Civil de 1916, 

já se propugnava pelo caráter limitado, fechado, dos direitos reais – leia-se, a 

propósito, PONTES DE MIRANDA –, divergentes lições doutrinárias de 

igual magnitude fi rmavam-se no sentido de admitir a criação de outros direitos 

reais por não haver expressa vedação na lei de tal faculdade, consoante se extrai 

das lições de J. M. CARVALHO DOS SANTOS, de seguinte teor:

O princípio mais aceito é o da liberdade das convenções, admitindo-se como 

direitos reais, não somente os enumerados na lei, senão também todos os que 

possam resultar das convenções que importem en decomposição do domínio e 

possam por sua vez formar direitos reais distintos, sem ofensa à ordem pública. 

(Cfr. FRAGA, ob. cit., n. 55; PLANIOL, RIPERT e PICARD, ob. cit., n. 48; BAUDRY-

CHAUVEAU, ob. cit., n. 193).

Considerar como pessoais os direitos que, como modalidades do domínio, 

participam de sua substância, é que não é possível, assim como possível não 

seria deixar esses direitos, que evidentemente não são pessoais, fora do campo 

dos direitos reais, somente porque não estão compreendidos na enumeração do 

texto legal, porque isso importaria em admiti-los como desclassifi cados no seio 

da legislação, o que é absurdo.

O elemento histórico confi rma ser meramente enunciativa a disposição do 

Código Civil. (Código Civil brasileiro interpretado. 13ª ed. São Paulo: Freitas Bastos, 

1978, vol. IV, p. 14.)

Sob a perspectiva dessa expressiva lição doutrinária, não vejo também 

como admitir, no contexto do Código Civil de 2002, óbice a se dotar o instituto 

da multipropriedade imobiliária de caráter real, especialmente sob a ótica da 

taxatividade e imutabilidade dos direitos reais inscritos no art. 1.225.

Primeiro, porque o vigente diploma, seguindo os ditames do estatuto 

civil anterior, não traz nenhuma vedação nem faz referência à inviabilidade de 

consagrar novos direitos reais. Segundo, porque com os atributos dos direitos 

reais se harmoniza o novel instituto, que, circunscrito a um vínculo jurídico 

de aproveitamento econômico e de imediata aderência ao imóvel, detém as 

faculdades de uso, gozo e disposição sobre fração ideal do bem, ainda que objeto 

de compartilhamento pelos multiproprietários de espaço e turnos fi xos de 

tempo.
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Mais refl exões poderiam ser feitas sobre o conteúdo e aspectos inerentes à 

multipropriedade imobiliária, que, embora tenha recebido há décadas uma boa 

aceitação no Brasil, submete-se a elevado grau de incertezas acerca dos direitos 

e prerrogativas dos multiproprietários, em especial, diante do inconcebível 

descuido regulador de sua disciplina jurídica pela via institucional própria, o 

que, certamente, tem proporcionado insegurança jurídica na formatação dessa 

nova fi gura.

Considerando o que acima expendido, com a devida vênia do Ministro 

relator, concluo o seguinte:

a) a multipropriedade imobiliária, mesmo não efetivamente codifi cada, 

possui natureza jurídica de direito real, harmonizando-se, portanto, com os 

institutos constantes do rol previsto no art. 1.225 do Código Civil; e

b) o multiproprietário, no caso de penhora do imóvel objeto de 

compartilhamento espaço-temporal (time-sharing), tem, nos embargos de 

terceiro, o instrumento judicial protetivo de sua fração ideal do bem objeto 

de constrição de que é cotitular para uso exclusivo e perpétuo durante certo 

período do ano.

Nada obstante a inexistência, em relação ao contrato de multipropriedade 

imobiliária, de específico tratamento normativo e, até mesmo, a intensa 

divergência doutrinária acerca de sua natureza jurídica, o desfecho dado à 

presente causa é necessário porquanto a questão sobre ser possível ou não a 

criação de novo instituto de direitos reais – levando-se em conta a tipicidade e 

o sistema de numerus clausus –, em circunstâncias como a dos autos, nas quais se 

verifi ca a superação da legislação em vigor pelos fatos sociais, não pode inibir 

o julgador de, adequando sua interpretação a recentes e mutantes relações 

jurídicas, prestar a requerida tutela jurisdicional a que a parte interessada faz jus.

Nesse diapasão, evidencia-se que, na interpretação judicial, como idôneo 

instrumento jurídico de mudança informal da lei, o Poder Judiciário desempenha 

papel de fundamental importância não só na revelação do sentido e alcance 

das regras normativas que compõem o ordenamento positivo mas, sobretudo, 

na conformação da própria legislação infraconstitucional às novas exigências, 

necessidades e transformações resultantes dos processos sociais e econômicos 

que caracterizam a sociedade contemporânea.

Não custa rememorar que o Superior Tribunal de Justiça, em expoentes 

julgados, assumiu posições que emergiram da conjugação entre a inexistência 

de específi cas fontes normativas e as contemporâneas realidades sociais, ao 
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refl etir, em seu processo de construção jurisprudencial, o espírito do tempo, 

como notoriamente ocorreu no tocante ao regime jurídico do casamento, que 

sobressai, certamente, como o mais restrito do direito.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento a fi m de 

reformar o acórdão do Tribunal a quo para, reconhecendo procedentes os 

embargos de terceiro na hipótese dos autos, pronunciar a insubsistência da 

penhora sobre a totalidade do imóvel submetido ao regime de multipropriedade, 

do qual a embargante, ora recorrente, é titular de fração ideal por conta de 

cessão de direitos em que fi gurou como cessionária.

É o voto.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Senhor Presidente, trata-se de 

um tema difícil a respeito da natureza jurídica do timesharing, o Direito Real e o 

Direito Pessoal. Os dois votos brilhantes: o voto do eminente Relator é um voto 

perfeito na parte histórica e se prendendo à questão da enunciação, numerus 

clausus, dos Direitos Reais no Código Civil; e o voto de Vossa Excelência, que 

avança, admitindo a natureza real e permitindo, inclusive, a proteção.

Com a devida vênia do eminente Relator, acompanho a divergência. O 

voto de Vossa Excelência faz um avanço no sistema brasileiro, na mesma linha 

em que já foi apontado tanto pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze como pelo 

Ministro Moura Ribeiro, admitindo, então, uma proteção ao timesharing, um 

instituto novo e extremamente útil socialmente para que se confi ra segurança 

aos adquirentes dessas frações da propriedade.

Acompanho a divergência.

RECURSO ESPECIAL N. 1.558.683-SP (2015/0253997-2)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Relator para o acórdão: Ministro Moura Ribeiro

Recorrente: Benedito Ruy Barbosa
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Advogados: José Carlos Costa Netto - SP047579

Maria Luiza de Freitas Valle Egea e outro(s) - SP035225

Roberto Marques Soares - SP015816

Recorrido: TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A

Advogado: Marina de Lima Draib e outro(s) - SP138983

Advogada: Patricia Vasques de Lyra Pessoa Roza e outro(s) - DF020213

EMENTA

Recurso especial. Direito Autoral. Ação de indenização por danos 

materiais e morais. Reexibição da telenovela “Pantanal”. Violação do 

art. 535 do CPC. Omissão inexistente. Dissídio jurisprudencial não 

demonstrado. Danos materiais. Interpretação restritiva dos negócios 

jurídicos sobre direitos autorais. Alegada ofensa ao art. 3º da Lei 

n. 5.988/1973 (atual art. 4º da Lei n. 9.610/1998). Inocorrência. 

Renúncia expressa. Danos morais. Confi guração. Ofensa ao art. 24, 

IV, da Lei n. 9.610/1998 reconhecida. Recurso especial parcialmente 

provido.

1. Não há violação ao art. 535 do CPC se foram analisadas as 

questões controvertidas objeto do recurso pelo Tribunal de origem, 

ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

2. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois além 

de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados apontados 

como paradigmas, cabia ao recorrente realizar o cotejo analítico, 

demonstrando-se a identidade das situações fáticas e a interpretação 

diversa dada ao mesmo dispositivo legal, o que não ocorreu.

3. Não há que se falar em ofensa do art. 3º da Lei n. 5.988/1973 

(atual art. 4º da Lei n. 9.610/1998) diante da renúncia expressa 

aos direitos assegurados em contrato celebrado entre as partes. 

Nenhuma interpretação, ainda que restritiva, pode ser conferida de 

modo a determinar um sentido contrário ao que o próprio recorrente 

livremente manifestou no ajuste. Por isso a Turma, por maioria, 

entendeu pelo descabimento do dano material.

4. Na análise do dano moral incide a Lei n. 9.610/1998 e o 

CC/2002, uma vez que o fato gerador, a retransmissão da telenovela, 

ocorreu entre 9.6.2008 e 13.1.2009, na vigência desses diplomas legais.
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5. A renúncia aos direitos patrimoniais provenientes da exploração 

econômica da obra do autor não pode ser extensível aos direitos de 

personalidade, incluído o de natureza moral, que são intransmissíveis, 

inalienáveis e irrenunciáveis. Inteligência do art. 24, IV, da Lei n. 

9.610/1998 e do art. 6 bis da Convenção de Berna para a Proteção das 

Obras Literárias e Artísticas (Decreto n. 75.699/1975).

6. A garantia à integridade da obra intelectual objetiva evitar 

sua desnaturação ou desrespeito às características que identifi cam. Na 

hipótese dos autos, os danos morais são devidos uma vez que os cortes 

de cenas e supressões de diálogos na telenovela “Pantanal” atingiram a 

honra e a reputação do autor.

7. Recurso especial provido em parte.

ACÓRDÃO

Retifi ca-se a decisão proferida na sessão do dia 9.8.2016 para: Prosseguindo 

o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro João Otávio de Noronha, 

acompanhando a divergência, vistos, relatados e discutidos os autos em que são 

partes as acima indicadas, acordam os Senhores Ministros da Terceira Turma do 

Superior Tribunal de Justiça, por maioria, em dar parcial provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro, que lavrará o 

acórdão. Vencidos os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio 

Bellizze. Votaram com o Sr. Ministro Moura Ribeiro os Srs. Ministros João 

Otávio de Noronha e Paulo de Tarso Sanseverino.

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

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 10.10.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se de recurso especial 

interposto por Benedito Ruy Barbosa, com fundamento no art. 105, inciso III, 

alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:
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Ação condenatória cumulada com pedido de indenização por danos materiais 

e morais julgada parcialmente procedente, condenando o canal televisivo 

requerido ao pagamento de remuneração pela participação do autor na obra 

retransmitida (Pantanal), a ser apurada em arbitramento, além de condenar o 

requerente nas despesas processuais e honorários fi xados. Insurgência de ambas 

as partes. Reiteração de agravo retido ao qual deve ser negado provimento. 

Presença do interesse de agir, sendo legítimas as partes. No mérito, acolhida das 

alegações da requerida. Existência de renúncia expressa, em caráter irrevogável 

e irretratável, ao direito de receber qualquer importância referente à novela, 

liberando sua reexibição, utilização e negociação com terceiros, independente de 

qualquer pagamento. Acórdão que apreciou o prosseguimento dos embargos de 

terceiro que não vincula o presente julgado. Fundamentação do acórdão que não 

transita em julgado, mas apenas seu dispositivo. Renúncia expressa que retira o 

direito de receber qualquer remuneração ou indenização patrimonial. Pedido de 

dano moral pelo corte de cenas e supressão de diálogos indeferido, já que não 

se pode imputar à requerida a responsabilidade pela inexistência nos originais 

adquiridos. Ausência de insurgência contra o valor dos honorários fi xados, os 

quais restam mantidos. Nega-se provimento ao agravo retido e ao recurso do 

autor, na parte conhecida, acolhendo-se o recurso da requerida (fl . 1.418).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

O recorrente alega ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil ao 

argumento de que o “acórdão proferido nos Embargos de Declaração rejeitou o 

tema trazido à análise dos declaratórios, decidindo de forma diversa e por isto, 

incidiu em error in procedendo” (fl . 1.462).

Sustenta contrariedade ao art. 3º da Lei n. 5.988/1973 afi rmando que, 

por se tratar de direitos autorais, o negócio jurídico deve ser interpretado 

restritivamente, de modo que teria direito à indenização por danos materiais pela 

retransmissão pela recorrida, sem sua autorização e com indevidas alterações, 

da telenovela “Pantanal”, da qual foi o escritor. Aduz, a propósito, divergência 

jurisprudencial, apontando como paradigma o acórdão proferido pela Quarta 

Turma nos autos do REsp 750.822/RS (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

julgado em 9.2.2010, DJe de 1º.3.2010).

Assevera ofensa aos arts. 25, inciso IV, da Lei n. 5.988/1973 e 24, inciso 

IV, e 105 da Lei n. 9.610/1998 ao argumento de que lhe deve ser assegurado 

indenização por dano morais, porquanto o laudo pericial constatou a reexibição 

da telenovela mediante ausência de trechos e cenas e supressão de diálogos, o 

que teria comprometido sua obra intelectual.

Defende violação dos arts. 927, parágrafo único, e 931 do Código Civil 

de 2002, afi rmando que a hipótese é de responsabilidade objetiva e solidária, 
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de modo que a obrigação de reparar o dano é da recorrida, independentemente 

de culpa, por ter sido “a responsável pela propagação do comprovado ilícito” (fl . 

1.475).

Contrarrazões às fl s. 1.529/1.538.

O recurso especial foi admitido pelo Tribunal de origem (fl s. 1.540/1.542).

É o relatório.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): A irresignação não 

merece prosperar.

1. Da origem

Os autos revelam que o recorrente - Benedito Ruy Barbosa -, em 

12.10.1989, fi rmou com a extinta Rede Manchete de Televisão um contrato 

de prestação de serviços editoriais, no qual se comprometeu a escrever os textos 

literários da telenovela “Pantanal”, e outro de cessão de direitos autorais, com 

prazo de vigência de 10 (dez) anos, a partir de 1990. A telenovela foi exibida 

entre 27 de março e 10 de dezembro de 1990.

Em 27.5.1995, as partes firmaram um acordo em que o recorrente 

renunciou expressamente, em caráter irrevogável e irretratável, ao direito de 

receber qualquer importância referente a todos os direitos e concessões ajustados.

Os direitos de exibição da telenovela foram cedidos pela extinta emissora 

para a TVSBT - Canal 4 de São Paulo S.A., recorrida, a qual, por sua vez, 

teria reexibido a obra entre 9 de junho de 2008 e 13 de janeiro de 2009 sem 

prévia autorização do recorrente e mediante cortes de cenas, o que motivou a 

propositura da presente ação ordinária de obrigação de não fazer, com pedido 

de tutela antecipada, cumulada com pedido de indenização por danos morais e 

materiais.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido a fi m de condenar 

a ré, ora recorrida, ao pagamento de remuneração ao autor, ora recorrente, pela 

sua participação na obra audiovisual que ela retransmitiu, conforme se apurar 

no arbitramento. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado ao 
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fundamento de que a exibição da obra, com ou sem cortes, somente poderia 

atingir direito da extinta Rede Manchete, que seria a verdadeira autora, ou 

eventuais sucessores, não albergando, assim, o seu escritor (fl s. 1.290/1.295).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à 

apelação do ora recorrente e deu provimento à apelação da recorrida a fi m 

de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Entendeu que a 

renúncia assegurou à extinta emissora a liberdade para negociar com terceiros 

independentemente de qualquer pagamento ao escritor da obra. Indeferiu o 

pedido de indenização por dano moral ao fundamento de que, não obstante o 

laudo pericial comprovar a ausência de alguns trechos e cenas e supressão de 

diálogos, essa responsabilidade não poderia ser imputada à TVSBT - Canal 4 

de São Paulo S.A. diante da presença dessas modifi cações nos originais cedidos 

(fl s. 1.417/1.429).

2. Da alegada ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil

O recorrente sustenta ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil ao 

argumento de que o “acórdão proferido nos Embargos de Declaração rejeitou o 

tema trazido à análise dos declaratórios, decidindo de forma diversa e por isto, 

incidiu em error in procedendo” (fl . 1.462).

De início, não viola o dispositivo em tela nem importa negativa de prestação 

jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação 

sufi ciente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo 

integral a controvérsia posta.

A propósito:

Processo Civil. Agravo. Exceção de pré-executividade. Negativa de prestação 

jurisdicional. Inexistência de omissão ou contradição.

1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões, 

obscuridades ou contradições existentes nos julgados. Trata-se, pois, de recurso 

de fundamentação vinculada, restrito a situações em que se verifi ca a existência 

dos vícios na lei indicados.

2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está claro e 

sufi cientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag 1.176.665/RS, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Quarta 

Turma, julgado em 10.5.2011, DJe de 19.5.2011).
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Recurso especial. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Preclusão. 

Ausência de impugnação ao fundamento do acórdão recorrido. Incidência 

da Súmula 283/STF. Transação e prescrição. Ausência de prequestionamento. 

Incidência da Súmula 211/STJ. Produção de provas. Critério do magistrado. 

Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Ocorrência, na espécie. 

Recurso improvido.

1. Os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade 

ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se 

prestando para promover a reapreciação do julgado.

(...)

6. Recurso improvido.

(REsp 1.134.690/PR, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 

15.2.2011, DJe de 24.2.2011).

No caso em exame, a suscitada ofensa deve ser afastada, porquanto a 

Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que 

delimitaram a controvérsia, não se verifi cando nenhum vício que possa nulifi car 

o acórdão recorrido, tampouco a existência de error in procedendo.

3. Da divergência jurisprudencial

O recorrente aduz divergência jurisprudencial no tocante à “análise do 

princípio da restritividade dos negócios jurídicos em direito autoral” (fl . 1.478). 

Aponta como paradigma o acórdão proferido pela Quarta Turma nos autos do 

REsp 750.822/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, assim ementado:

Direito Autoral. Obras fotográficas publicadas sem indicação de autoria. 

Dano moral. Extensão do consentimento do autor da obra. Reexame de provas. 

Incidência da Súmula 7.

1. Afigura-se despiciendo o rechaço, uma a uma, de todas as alegações 

deduzidas pelas partes, bastando ao órgão julgador que decline as razões 

jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de modo 

específi co a determinados preceitos legais.

2. O acórdão recorrido chegou à conclusão de não haver provas sufi cientes que 

indicassem a existência de acordo verbal. Com efeito, inviável a averiguação da 

existência de acordo verbal entre as partes, porquanto tal providência encontra 

óbice na Súmula 7 do STJ.

3. A dúvida quanto aos limites da cessão de direitos autorais milita sempre em 

favor do autor, cedente, e não em favor do cessionário, por força do art. 49, inciso 

VI, da Lei n. 9.610 de 1998.
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4. A simples circunstância de as fotografias terem sido publicadas sem a 

indicação de autoria - como restou incontroverso nos autos - é o bastante para 

render ensejo à reprimenda indenizatória por danos morais.

5. O valor da condenação por danos morais (R$ 15.000,00) deve ser mantido, 

uma vez não se distanciar dos parâmetros praticados por esta Corte.

6. Recurso especial não conhecido (DJe de 1º.3.2010).

Assevera, no que interessa, que,

(...)

Diferentemente do acórdão paradigma, o acórdão recorrido afastou a regra 

da restritividade diante da conclusão de que “a vontade dos contratantes, 

principalmente do titular dos direitos autorais” foi a de inovar no instrumento 

denominado Acordo, que, segundo o acórdão, modifi cou o prazo de 10 anos 

estabelecido no Contrato de Cessão de Direitos Autorais, estabelecendo uma 

renúncia de direitos.

O cotejo dos dois casos demonstra uma clara divergência, pois, enquanto 

o acórdão paradigma dá correta aplicação da lei, diante da apuração sobre a 

existência ou não da extensão da cessão de direitos autorais, ainda assim, houve 

por bem aplicar a regra da interpretação dos negócios jurídicos, diante da dúvida 

quanto aos limites da cessão (fl . 1.481).

Nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inviável 

o conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional 

quando não demonstrada, como no caso, a similitude fática entre as hipóteses 

confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei 

federal invocada.

Nesse sentido:

Recurso especial. Cumprimento de sentença. Valor patrimonial da ação. 

Decisão acobertada pelo manto da coisa julgada material. Divergência 

jurisprudencial não confi gurada.

(...)

II. Não houve a comprovação da divergência, conforme as exigências contidas 

nos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255 do RISTJ, em razão da ausência de 

similitude fática com os paradigmas confrontados.

Recurso Especial improvido.

(REsp 1.131.621/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 

14.12.2010, DJe 10.2.2011).
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Agravo regimental em recurso especial. Dissídio pretoriano. Ausência de 

similitude fática. Agravo regimental a que se nega provimento.

1. A dessemelhança fática entre o paradigma citado e o acórdão recorrido 

impede a confi guração da divergência jurisprudencial, em virtude da ausência 

de tese divergente tratada por outro Tribunal a respeito do assunto discutido no 

recurso especial.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1.100.486/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 3.5.2011, DJe 6.6.2011).

Na hipótese, o recorrente não logrou demonstrar que os acórdãos em 

confronto, a partir de semelhante base fática e da interpretação de um mesmo 

dispositivo de lei federal, adotaram posicionamentos divergentes.

O acórdão apontado como paradigma solucionou questão relacionada 

à interpretação restritiva de negócios jurídicos envolvendo direitos autorais, 

decorrente da utilização indevida de fotografi as por terceiros sem indicação da 

autoria, e não a partir de renúncia existente em contrato de cessão de direitos, tal 

como no presente caso.

Desse modo, embora ambos os acórdãos em confronto tenham discutido a 

a interpretação restritiva dos negócios jurídicos sobre direitos autorais, as bases 

fáticas apresentam-se absolutamente distintas e não autorizam, por conseguinte, 

o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial.

4. Da indenização por danos materiais

O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou a regra do art. 3º 

da Lei n. 5.988/1973, que dispõe:

Art. 3º. Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre direitos 

autorais.

Ressalte-se que o conteúdo desse dispositivo foi reproduzido no art. 4º da 

revogadora Lei n. 9.610/1998.

Alega que, por se tratar de direitos autorais, o negócio jurídico em 

debate deve ser interpretado restritivamente, de modo que teria direito à 

indenização por danos materiais pela retransmissão, com modifi cações e sem 

sua autorização, da telenovela “Pantanal” pela TVSBT - Canal 4 de São Paulo 

S.A., ora recorrida.
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De fato, a existência de dúvida a propósito do sentido e do alcance de 

cláusulas contratuais que envolvem direitos autorais deve ser dirimida sempre 

em favor do autor da obra, cedente, e não em favor do cessionário.

Os autos narram que o recorrente fi rmou, em 12.10.1989, com a extinta 

Rede Manchete, contrato de cessão de direitos autorais sobre a telenovela 

“Pantanal” com prazo de vigência de 10 (dez) anos. No entanto, antes do fi m do 

prazo, em 27.4.1995, assinou um acordo com aquela emissora em que renunciou 

expressamente, em caráter irrevogável e irretratável, a todos os direitos e 

concessões ajustados em contrato, inclusive o de receber qualquer importância 

decorrente de futuras reexibições ou vendas da telenovela para o exterior.

Para melhor exame da alegada ofensa à lei federal, transcreve-se a cláusula 

de renúncia em discussão:

(...)

5 - Fica ainda estipulado, neste ato, que o AUTOR renuncia expressamente, 

em caráter irrevogável e irretratável, ao direito de receber qualquer importância 

referente a todos os direitos e concessões ajustados nos Contratos já referidos, 

principalmente no que se refere a futuras reexibições ou vendas da novela O 

Pantanal para o exterior, fi cando a TV Manchete totalmente liberada para reexibi-

la, utilizá-la ou negociá-la com terceiros, independentemente de qualquer 

pagamento ao Autor (fl . 1.425).

Dessa forma, o Tribunal de origem entendeu, corretamente, que a renúncia 

ao direito de recebimento sobre qualquer valor a respeito da obra, de acordo 

com os termos do acordo fi rmado, conferiu à extinta emissora o direito de 

negociar livremente com terceiros, sem lhe fosse devida nenhuma importância 

a propósito.

Do voto condutor do julgado, transcreve-se o seguinte excerto que bem 

demonstra essa compreensão:

(...)

Da leitura dessa cláusula verifica-se que o autor renunciou, de forma 

irrevogável e irretratável, ao direito de receber valores sobre a obra, ficando 

acertado que a TV Manchete fi caria totalmente liberada para, inclusive, negociar 

com terceiros, independentemente de qualquer pagamento ao autor.

Assim, diante dessa renúncia do autor, a TV Manchete fi cou apta a ceder a 

terceiros os direitos de exibição da novela Pantanal. E foi o que ocorreu.

O autor Benedito Ruy Barbosa assinou referido contrato em pleno exercício 

de sua capacidade física e mental, não havendo qualquer alegação em contrário, 
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e dessa forma, não pode pretender, era detrimento do que licitamente ajustou, 

alterar a renúncia de forma a pretender corrigir eventual tardio arrependimento.

Acresça-se que a possibilidade de cessão total dos direitos autorais de caráter 

patrimonial já havia sido aventada quando foi contratada, em 12.10.1989, 

originariamente, a cessão daqueles direitos pelo período de dez anos, o que 

indicava a disposição das partes, já naquela época, de tratarem no futuro a cessão 

total daqueles direitos autorais.

Tal circunstância infl ui, certamente, na interpretação dos sucessivos tratos 

havidos entre a emissora de televisão e o festejado autor, afastando a regra da 

restritividade, que deve ser adotada se outros elementos não lograrem clarear a 

vontade dos contratantes, principalmente do titular dos direitos autorais, o que 

não ocorre no caso dos autos.

A renúncia é ato de vontade unilateral que independe, até mesmo, para sua 

efetividade, de prévia remuneração.

Ainda mais por se tratar de direitos patrimoniais, disponíveis a qualquer 

momento (fl s. 1.425/1.426).

Ademais, apresenta-se evidente que os efeitos da renúncia devem ser 

estendidos à emissora recorrida, que reexibiu a obra audiovisual, pois não 

mantinha com o recorrente sequer relação contratual. Não se apresenta 

justificável que a TVSBT se mostre obrigada a pagar valores que foram 

renunciados anteriormente, nos termos de acordo fi rmado com a extinta Rede 

Manchete.

De fato, diante da renúncia expressa aos direitos assegurados em contrato, 

nenhuma interpretação, ainda que restritiva, pode ser conferida à hipótese de 

modo a determinar um sentido contrário ao que o próprio recorrente livremente 

manifestou no ajuste. Quer dizer, não há como afastar a renúncia a fi m de 

assegurar ao escritor o pagamento de alguma importância, remuneratória e 

indenizatória, decorrente do contrato de cessão de direitos fi rmado entre a 

extinta emissora e a recorrida.

Nesse contexto, sobressai a ausência de ofensa ao art. 3º da Lei n. 

5.988/1973 (atual art. 4º da Lei n. 9.610/1998), de modo que é indevido ao 

recorrente qualquer valor a título de remuneração ou indenização de natureza 

material.

5. Da indenização por danos morais

O recorrente alega ofensa aos arts. 25, IV, da Lei n. 5.988/1973 e 24, IV, e 

105 da Lei n. 9.610/1998 ao argumento de que, na condição de escritor da obra, 
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deve-lhe ser assegurado indenização por dano moral, porquanto o laudo pericial 

constatou a reexibição, pela recorrida, da telenovela “Pantanal”, mediante 

ausência de trechos e cenas e supressão de diálogos, o que teria comprometido 

sua obra intelectual.

Defende violação dos arts. 927, parágrafo único, e 931 do Código Civil 

de 2002, afi rmando que a hipótese é de responsabilidade objetiva e solidária, 

de modo que a obrigação de reparar o dano é da recorrida, independentemente 

de culpa, por ter sido “a responsável pela propagação do comprovado ilícito” (fl . 

1.475).

Cabe ressaltar que, na presente hipótese, a matéria relacionada à 

indenização por dano moral deve ser examinada à luz das disposições contidas 

na Lei n. 9.610/1998 e no Código Civil de 2002, haja vista que a questionada 

retransmissão da telenovela deu-se entre 9 de junho de 2008 e 13 de janeiro de 

2009, na vigência desses diplomas legais. Assim, afasta-se a incidência da Lei n. 

5.988/1973.

Preconizam os dispositivos da Lei n. 9.610/1998:

Art. 24. São direitos morais do autor:

(...)

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modifi cações ou 

à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como 

autor, em sua reputação ou honra;

(...)

Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, 

e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de 

interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus 

titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade 

judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das 

demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; 

caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos 

titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado 

até o dobro. (grifou-se)

Por sua vez, dispõe o Código Civil de 2002:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fi ca 

obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
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desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos 

de outrem.

(...)

Art. 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários 

individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos 

causados pelos produtos postos em circulação. (grifou-se)

É oportuno registrar que a circunstância de o escritor da novela ter 

renunciado ao direito de auferir qualquer importância decorrente da cessão 

dos direitos da telenovela não impediria, se fosse o caso, o reconhecimento do 

direito à indenização por dano moral.

A renúncia aos direitos patrimoniais provenientes da exploração econômica 

da obra não pode ser extensível aos direitos da personalidade, incluído o de 

natureza moral, que são intransmissíveis, inalienáveis e irrenunciáveis. É o que 

se depreende dos arts. 11 do Código Civil de 2002 e 27 e 49, inciso I, da Lei n. 

9.610/1998:

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade 

são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação 

voluntária.

(...)

Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.

(...)

Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos 

a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, 

pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio 

de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, 

obedecidas as seguintes limitações:

I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de 

natureza moral e os expressamente excluídos por ele; (grifou-se)

Essa característica da legislação ordinária foi abordada com profi ciência 

por Leonardo Estevam de Assis Zanini (Direito de Autor. São Paulo: Saraiva, 

2015, pág. 162), que, após fazer referência aos dispositivos supramencionados, 

asseverou:

(...)

Como seria então possível compatibilizar as normas do Código Civil com a 

transmissão dos direitos patrimoniais e morais de autor?
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Na verdade, não existe propriamente a transmissão dos direitos do autor. 

O que existe é a autorização, por parte de seu titular, para que terceira pessoa 

explore economicamente referido direito. Assim, a cessão de uso de um direito de 

personalidade não signifi ca a transferência do direito em si mesmo, porquanto nessa 

hipótese o que está sendo permitido é apenas o uso do direito. (grifou-se)

Com efeito, a cessão de direito autoral, por quaisquer dos meios admitidos, 

não alberga os de natureza moral, que são intransmissíveis, inalienáveis e 

irrenunciáveis, de modo que permanece incólume o direito do interessado de 

discutir sua violação, caso verifi cada a ocorrência de uma das hipóteses legais.

Em primeiro grau de jurisdição, o pedido de indenização por dano moral 

foi indeferido ao fundamento de que tão somente a extinta Rede Manchete, que 

ostenta a condição de autora, teria direito de ser indenizada por alguma conduta 

culposa da TVSBT - Canal 4 São Paulo S.A. pela alegada existência de cortes 

na retransmissão da telenovela “Pantanal”.

De fato, o revogado art. 15 da Lei n. 5.988/1973 estabelecia: “Quando 

se tratar de obra realizada por diferentes pessoas, mas organizada por empresa 

singular ou coletiva e em seu nome utilizada, a esta caberá sua autoria.” Ao autor 

do argumento literário era conferida o nome de coautor, nos termos do art. 

16 daquele revogado diploma legal, que preconizava: “São co-autores da obra 

cinematográfi ca o autor do assunto ou argumento literário, musical ou litero 

musical, o diretor e o produtor.”

No entanto, essa distinção legal não afasta por si só a pretensão deduzida 

por escritor de obra audiovisual, porquanto deve ser interpretada à luz 

da Constituição Federal, a qual, em seu art. 5º, inciso XXVIII, alínea “a”, 

preconiza o direito fundamental à proteção da participação individual em obras 

coletivas.

De outra parte, nos termos do art. 5º, inciso VIII, alínea “h”, da Lei n. 

9.610/1998, obra coletiva é “criada por iniciativa, organização e responsabilidade 

de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e 

que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições 

se fundem numa criação autônoma”. E não há dúvidas de que a telenovela 

constitui típica obra coletiva, pois exige a comunhão do indispensável trabalho 

de escritores, diretores, atores etc.

A propósito do tema, cabe transcrever a lição de Carlos Alberto Bittar 

(Direito do Autor. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, pág. 61):
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(...)

Obra coletiva é, por sua vez, aquela em cuja realização ingressam várias 

pessoas, cabendo a organização à pessoa natural ou jurídica, que em seu nome 

a utiliza posteriormente (art. 5º, inciso VIII, h). Os esforços dos elaboradores são 

reunidos e remunerados pela pessoa coletiva, a quem compete a coordenação de 

suas atividades, às quais se fundem, ao depois, no resultado objetivado (a obra em 

si: fi lme, novela); daí por que se lhe reconhecem direitos originários plenos sobre 

a obra resultante.

A características básica dessa espécie é a incindibilidade das diferentes 

elaborações (consoante princípio oriundo de decisão da jurisprudência no célere 

caso da Enciclopédia francesa), que se justifica, quanto ao reconhecimento 

do trabalho criativo do organizador. Entretanto, sempre que, pela autonomia 

estética, for possível a dissociação, sem perda de sua individualidade, haverá 

direito próprio para o respectivo criador (por exemplo, quanto ao texto na novela, 

a música no filme, a música no filme, o poema no anúncio). Esse direito foi 

constitucionalmente assegurado na Carta de 1988 (art. 5º, inciso XXVIII, alínea a).

Desse modo, em se tratando de obra coletiva, os direitos originários plenos 

recaem sobre o organizador, que é seu titular. Aos colaboradores assegura-se, no 

entanto, a proteção na extensão de sua participação individual.

Ademais, os arts. 24, inciso IV, e 105 da Lei n. 9.610/1998 permitem 

a insurgência do autor contra a transmissão de obra que comprometa sua 

integridade, podendo opor-se a eventuais modifi cações.

Desse modo, não há óbice para que o recorrente, na condição de escritor, 

pleiteie indenização por dano moral decorrente da alegada supressão de seus 

textos na retransmissão da telenovela.

Contudo, o Tribunal de origem indeferiu o pedido do recorrente ao 

fundamento de que, apesar de o laudo pericial comprovar a ausência de alguns 

trechos e cenas e a supressão de diálogos, essa responsabilidade não poderia ser 

imputada à recorrida, pois essas modifi cações constavam nos próprios originais 

cedidos.

Do voto condutor do julgado, transcreve-se o seguinte excerto, que bem 

demonstra essa compreensão:

(...)

De acordo com o laudo pericial de fl s. 922 e seguintes, restou comprovada 

a ausência de alguns trechos e cenas e supressão de diálogos, contudo não se 

pode imputar à apelada a responsabilidade, já que não existiam nos originais 

adquiridos.
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Não se podendo responsabilizar a apelada pelas supressões, impossível 

acolher o pedido de dano moral do autor (fl . 1.428).

Com efeito, a prova pericial reconheceu, a partir dos escritos e de outros 

elementos de prova fornecidos pelo recorrente, que as modifi cações havidas já 

constavam do material cedido pela extinta emissora (fl s. 962/983). Quer dizer, 

os próprios originais albergavam as alterações questionadas, de modo que não 

pode ser exigida da recorrida a reparação de um dano que não cometeu.

Em outras palavras, as modifi cações impugnadas na presente ação estavam 

nas próprias fi tas fornecidas pela extinta Rede Manchete, titular da obra. Por 

conseguinte, não obstante o efetivo desacordo da retransmissão com os textos 

elaborados pelo recorrente, não há dano moral a ser assegurado.

Por fi m, rever esse entendimento, a fi m de reconhecer responsabilidade 

de natureza civil atribuível à recorrida, em contraposição ao que remanesceu 

decidido pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame de provas, providência 

vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

6. Do dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Eminentes Colegas, pedi 

vista dos autos na sessão do dia 23 de fevereiro de 2016 para melhor exame 

da controvérsia, em razão da divergência inaugurada pelo eminente Ministro 

Moura Ribeiro, bem como em razão da sustentação oral realizada.

Relembro que os presentes autos versam acerca de ação proposta por 

Benedito Ruy Barbosa contra TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, com o 

objetivo de obter a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da 

violação do direito de autor consubstanciada na reexibição da telenovela 

Pantanal entre junho de 2008 e janeiro de 2009 sem sua autorização e sem a 

devida contraprestação.

A recorrida TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A adquiriu da massa falida 

da TV Manchete os direitos de exibição da novela Pantanal, de cujo argumento 

literário Benedito Ruy Barbosa é, de forma inconteste, o autor.
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Segundo os fatos constantes do acórdão recorrido, bem como do voto do 

eminente Relator, Benedito Ruy Barbosa fi rmou com a extinta TV Manchete, 

em outubro de 1989, contrato de prestação de serviços editoriais e contrato 

de cessão dos direitos autorais pelo prazo de dez anos, tendo-se aventado, 

naquela ocasião, a possibilidade de aquisição defi nitiva dos direitos autorais em 

instrumento contratual futuro.

A telenovela foi devidamente exibida no ano de 1990.

Em abril de 1995, foi celebrado novo acordo mediante o qual houve a 

repactuação do pagamento, bem como a renúncia ao pagamento de qualquer 

outro valor pela TV Manchete, que poderia, inclusive, negociar a exibição da 

telenovela com terceiros.

A cláusula 5ª do referido acordo, segundo consta do acórdão recorrido, 

fi cou redigida nos seguintes termos, verbis (fl . 1.425 e-STJ):

Fica ainda estipulado, neste ato, que o AUTOR renuncia expressamente, em caráter 

irrevogável e irretratável, ao direito de receber qualquer importância referente a 

todos os direitos e concessões ajustados nos Contratos já referidos, principalmente no 

que se refere a futuras reexibições ou vendas da novela “O Pantanal” para o exterior, 

fi cando a TV Manchete totalmente liberada para reexibi-la, utilizá-la ou negociá-la 

com terceiros, independentemente de qualquer pagamento ao Autor.

A controvérsia central devolvida ao conhecimento desta Corte situa-se 

exatamente em torno da forma de interpretação dessa cláusula.

Rogando vênia ao eminente Relator, estou em acompanhar a divergência 

no sentido de que essa interpretação deve ser restritiva.

Com efeito, os direitos de autor, como bem ponderado pelo eminente 

Ministro Moura Ribeiro, constituem direitos fundamentais, consagrados pela 

Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos XXVII e XXVIII, assegurando aos 

autores o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, 

sendo garantida, ademais, a proteção às participações individuais em obras 

coletivas.

Mais além do que garantias fundamentais, os direitos autorais constituem 

também direitos humanos, desfrutando de proteção no plano internacional, 

com efi cácia erga omnes independentemente de registro, consoante previsto na 

Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas.

No caso em comento, conquanto o recorrente Benedito Ruy Barbosa não 

possa ser considerado autor exclusivo da telenovela em si, pois, como toda obra 
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audiovisual, constitui, em última análise, uma obra coletiva, ele é, sem dúvidas, o 

autor do argumento literário no qual se baseou a obra Pantanal.

A utilização da obra por terceiros pressupõe a autorização prévia do autor, 

bem como o devido pagamento e, se é certo que o direito autoral, como expressão 

do direito da personalidade, é inalienável, a cessão dos direitos patrimoniais dele 

decorrentes é amplamente admitida pelo ordenamento jurídico, como forma de 

viabilizar a exploração comercial da obra e, assim, incentivar a criação humana 

mediante a devida remuneração do autor.

Pelo que se depreende dos autos, o direito autoral do recorrente Benedito 

Ruy Barbosa foi devidamente prestigiado pela extinta TV Manchete, que, por 

meio de contrato de prestação de serviços editoriais e de cessão de direitos 

autorais, obteve autorização para utilização da obra literária do autor, bem como 

garantiu-lhe a devida contraprestação.

O mesmo não se pode dizer quanto à recorrida TVSBT Canal 4 de São 

Paulo S/A, que, embora tenha adquirido, nos autos da falência da TV Manchete, 

os direitos de exibição da telenovela, não observou o direito do autor Benedito 

Ruy Barbosa, cuja obra confi gura a gênese daquela.

Se houve contrato de cessão de direitos autorais da obra literária Pantanal 

e renúncia a quaisquer outros pagamentos por parte de Benedito Ruy Barbosa, 

elas se dirigiram à TV Manchete e não à TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, 

com quem o autor não teve qualquer relação contratual.

Como bem ilustrado pelo eminente Ministro Moura Ribeiro, o 

instrumento de cessão de direitos autorais não pode “ser tratado como duplicata 

que pode ser cedida/endossada à infi nidade até o seu pagamento”.

Muito pelo contrário, a cessão de direitos autorais tem caráter intuitu 

personae, porquanto somente ao autor cabe escolher a quem quer conceder o 

direito de utilizar sua obra.

No caso, o autor não foi consultado acerca da possibilidade de reprodução 

da obra audiovisual baseada em seu texto e tampouco foi remunerado pela sua 

retransmissão que, certamente, gerou proveito econômico à recorrida.

Segundo o disposto no art. 3º da Lei n. 5.988/1973, em texto reeditado 

pelo enunciado normativo do art. 4º da Lei n. 9.610/1998, os negócios jurídicos 

acerca de direitos autorais devem ser interpretados restritivamente.

Assim, entendo que a já mencionada cláusula 5ª do acordo fi rmado entre o 

recorrente e a TV Manchete em 1995 deve ser interpretada como apta a liberar 
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referida emissora - e somente ela - de qualquer novo pagamento ao autor da 

obra literária por eventuais reexibições ou vendas da telenovela, o que não afasta 

a obrigação de eventual comprador da obra audiovisual de observar os direitos 

autorais de Benedito Ruy Barbosa na hipótese de vir a utilizá-la publicamente, 

porquanto eles têm efi cácia erga omnes e decorrem de normas constitucionais.

Portanto, entendo ser inafastável a obrigação da TVSBT Canal 4 de São 

Paulo S/A de indenizar o recorrente pela violação de seus direitos autorais, já 

que obteve proveito econômico de sua obra autoral sem a devida autorização e 

contraprestação.

Ademais, no que diz respeito aos danos morais, entendo que eles se 

apresentam in re ipsa, implementando-se no momento da própria violação do 

direito autoral, sendo despicienda qualquer discussão acerca da mutilação ou não 

da obra no caso em comento, o que terá relevância apenas como circunstância 

para balizar a quantifi cação da indenização. 

Ante o exposto, rogando vênia ao eminente Relator, acompanho integralmente 

o voto do eminente Ministro Moura Ribeiro, dando provimento ao recurso especial.

É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Srs. Ministros, levando em 

conta os signifi cativos votos que nortearam a divergência sobre o desfecho da 

demanda, pedi vista dos autos para analisar, com mais acuidade, as matérias 

postas em evidência no julgamento do presente recurso especial.

Permito-me expor, até mesmo para provocar a refl exão sobre a controvérsia, 

os seguintes pontos:

a) o recorrente, Benedito Ruy Barbosa, firmou com a TV Manchete 

contratos de prestação de serviços editoriais (compromisso de escrever a 

telenovela “Pantanal” para a emissora) e de cessão de direitos patrimoniais, dos 

quais emergiu o acordo fi rmado em 27.5.1995 entre as partes;

b) a reexibição da telenovela “Pantanal” pela recorrida, TVSBT – Canal 

4 de São Paulo S.A., por força de cessão da extinta emissora, deu ensejo à 

ação ordinária de obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada e 

de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo recorrente em face 

da ausência de prévia e expressa autorização e com cortes de cenas da obra 

audiovisual;
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c) a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a 

ré, ora recorrida, ao pagamento de remuneração ao autor pela retransmissão da 

telenovela “Pantanal” mediante apuração por arbitramento;

d) o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento das 

respectivas apelações, negou provimento ao recurso do autor e deu provimento 

ao da ré para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial;

e) o recurso especial, fundado em ofensa aos arts. 535 do CPC/1973, 3º, 

25, IV, e 125 da Lei n. 5.988/1973, 927, parágrafo único, e 931 do Código Civil 

e 24, IV, e 105 da Lei n. 9.610/1998 e em divergência jurisprudencial, objetiva 

a reforma do acórdão recorrido para se acolher integralmente a pretensão de 

indenização por danos materiais e morais.

No contexto processual acima sintetizado, assumem relevo na discussão 

travada nos autos duas questões que, objeto de enfática argumentação 

desenvolvida pelo recorrente, passo a examiná-las.

A primeira questão, cuja motivação visa atingir a procedência do pedido 

reparatório de danos materiais, versa sobre a contrariedade ao art. 3º da Lei n. 

5.988/1973, cujas disposições, reproduzidas no art. 4º da atual Lei n. 9.610/1998, 

expressam o seguinte:

Art. 3º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos 

autorais.

No presente apelo especial, sobre a matéria, inclusive com amparo em 

lições doutrinárias, foram apresentadas estas razões:

O princípio geral da interpretação restrita está defi nido no regime do direito 

autoral desde 1957, como esclarece a doutrina especializada e está previsto desde 

as convenções sobre direitos do autor, “fi xado através da regras imperativas que, 

inclusive, exigem a especifi cação dos direitos cedidos no respectivo instrumento 

de negócio”.

O princípio geral da interpretação restritiva deve ser ainda mais latente em 

contratos que importam em cessão dos direitos de autor, isto porque “é com a 

cessão de direitos autorais que se mostram mais sensíveis os pontos de contato, já 

que numa e noutra relação contratual existe a translação de direitos de um titular 

para o outro sobre determinada obra intelectual”.

É, pois, conclusão da doutrina especializada, inclusive a estrangeira, a 

necessidade de se aplicar o princípio geral da interpretação restritiva em favor do 

autor quanto aos limites da cessão de direitos, isto porque, “na cessão, o autor não 

se despoja de seus direitos, senão nos limites objetivados”.
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Entretanto, nada disto ocorreu no presente caso, quando o v. acórdão 

não somente contraria o princípio como também o ultrapassa por infl uência 

de, reprise-se, elementos subjetivos ligados à “vontade dos contratantes, 

principalmente do titular dos direitos autorais”!

[...]

Mais uma vez, na dúvida, por força do princípio da interpretação restritiva, 

caberia ao v. acórdão aplicar o disposto no artigo 3º da Lei n. 5.988/1973, cujo teor 

é o seguinte:

Art. 3º - Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre direitos 

autorais (fl s. 1.468-1.470).

Ainda que signifi cativos os argumentos recursais, não vejo como me afastar 

da compreensão com base neles formada pelo relator, Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, extraindo do seu voto os trechos a seguir:

De fato, a existência de dúvida a propósito do sentido e do alcance de cláusulas 

contratuais que envolvem direitos autorais deve ser dirimida sempre em favor do 

autor da obra, cedente, e não em favor do cessionário.

Os autos narram que o recorrente fi rmou, em 12.10.1989, com a extinta Rede 

Manchete, contrato de cessão de direitos autorais sobre a telenovela “Pantanal” 

com prazo de vigência de 10 (dez) anos. No entanto, antes do fi m do prazo, 

em 27.4.1995, assinou um acordo com aquela emissora em que renunciou 

expressamente, em caráter irrevogável e irretratável, a todos os direitos e 

concessões ajustados em contrato, inclusive o de receber qualquer importância 

decorrente de futuras reexibições ou vendas da telenovela para o exterior.

Para melhor exame da alegada ofensa à lei federal, transcreve-se a cláusula de 

renúncia em discussão:

[...]

5 - Fica ainda estipulado, neste ato, que o Autor renuncia expressamente, 

em caráter irrevogável e irretratável, ao direito de receber qualquer 

importância referente a todos os direitos e concessões ajustados nos 

Contratos já referidos, principalmente no que se refere a futuras reexibições 

ou vendas da novela O Pantanal para o exterior, fi cando a TV Manchete 

totalmente liberada para reexibi-la, utilizá-la ou negociá-la com terceiros, 

independentemente de qualquer pagamento ao Autor (fl . 1.425).

Dessa forma, o Tribunal de origem entendeu, corretamente, que a renúncia ao 

direito de recebimento sobre qualquer valor a respeito da obra, de acordo com 

os termos do acordo fi rmado, conferiu à extinta emissora o direito de negociar 

livremente com terceiros, sem lhe fosse devida nenhuma importância a propósito.
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Com efeito, na interpretação atribuída ao negócio jurídico constituído 

entre o autor da telenovela “Pantanal” e a TV Manchete, o Tribunal a quo ateve-

se aos termos e alcance do acordo que, subscrito por ato de vontade e disposição 

de Benedito Ruy Barbosa “em pleno exercício de sua capacidade física e mental” 

(fl . 1.426), veio a ser ulterior e defi nitivamente instrumentalizado diante das 

avenças antes fi rmadas pelas partes.

Dessarte, isento de qualquer desacerto ou vício o pronunciamento judicial 

da instância de origem sobre nítidas e objetivas condições contratuais do acordo 

formalizado entre a extinta emissora e o autor da obra audiovisual, não constato 

violação da regra prevista no art. 3º da Lei n. 5.988/1973.

Equivale dizer que a referida norma legal seria passível de obrigatória 

incidência se controversos fossem os propósitos e dimensão da cessão dos 

direitos autorais, por manifestas hipóteses de incerteza a respeito da natureza do 

contrato, de dúvida sobre os atos de vontade dos contratantes, de falta de clareza 

ou ambiguidade de cláusulas ou de contradição nas convenções, que, atingindo o 

próprio objeto do contrato, imporiam uma solução em favor do autor, cedente, e 

não em prol do cessionário.

A título de ilustração, colho sobre a matéria as lições de Eduardo Pimenta, 

assim expressas:

O princípio da restritividade refere-se exclusivamente aos atos jurídicos, cujos 

contratos por vezes merecem ser interpretados. Emanando o princípio básico do 

in dubio pro autor, no qual as disposições confl itivas sobre o contrato, aplicar-se-á 

a mais favorável ao autor.

[...]

A Restritividade Interpretativa dos Negócios Jurídicos em essência implica a 

interpretação psicológica do contrato, que destina a investigar a intenção objetiva 

dos contraentes, ante as regras que o disciplinam, como um todo, segundo a 

intenção comum. E não, a interpretação das normas legais que disciplinam o 

contrato. (Princípios de Direitos Autorais. Livro I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, 

p. 347.)

Não evidenciando os autos nenhuma das hipóteses acima expostas nem 

motivação bastante para amparar a pretendida interpretação restritiva ao negócio 

jurídico descrito na lide, que, in casu, benefi cie o autor da obra audiovisual, 

considero, tal como asseverado no acórdão recorrido, injustifi cável a condenação 

da TVSBT – Canal 4 de São Paulo S.A. ao pagamento de remuneração ou de 

indenização ao recorrente a título de danos materiais.
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A segunda questão, que se circunscreve ao pleito indenizatório de danos 

morais, tem como fundamento a contrariedade aos arts. 25, IV, e 125 da Lei n. 

5.988/1973; 927, parágrafo único, e 931 do Código Civil; 24, IV, e 105 da Lei 

n. 9.610/1998.

Antes de adentrar o específi co exame dessa pretensão recursal, convém 

trazer à lembrança que os direitos autorais de obra intelectual devem ser 

visualizados sob uma dualidade de atributos: direito de natureza patrimonial 

e direito de caráter extrapatrimonial, isto é, detém o autor a titularidade de 

direitos material e moral (“Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais 

sobre a obra que criou” – art. 22 da Lei n. 9.610/1998).

A propósito do tema, ensina Carlos Alberto Bittar que “cada bloco de 

direitos cumpre funções próprias: os direitos de cunho moral se relacionam 

à defesa da personalidade do criador, consistindo em verdadeiros óbices a 

qualquer ação de terceiros com respeito à sua criação; já os direitos de ordem 

patrimonial se referem à utilização econômica da obra, representando os meios 

pelos quais o autor dela pode retirar proventos pecuniários” (Direito de autor. Rio 

de Janeiro: Forense, 2015, p. 68).

Relevante, pois, perceber que a doutrina especializada, a exemplo da 

exposta acima, pronuncia que os direitos patrimoniais do autor, diversamente 

dos direitos extrapatrimoniais, são passíveis de exploração econômica, sendo-lhe 

assegurado proveito pecuniário pelo trabalho intelectual (artístico, literário ou 

científi co).

Primordial também observar que a formal exploração e negociação 

econômica dos direitos patrimoniais do autor já se modelava no instituto da 

“cessão” previsto na revogada Lei n. 5.988/1973 (arts. 52 e 53) e, atualmente, 

resguardado no instituto da “transferência” de que trata a Lei n. 9.610/1998 

(arts. 49 e 50).

Nessa linha de raciocínio, deve-se distinguir os direitos extrapatrimoniais 

(considerados pela lei “morais”) para, reconhecendo signifi cativa amplitude 

em relação aos patrimoniais, impor obediência a atributos de direitos pessoais 

e imanentes decorrentes de perene liame entre o autor e sua criação – aqui 

presentes os princípios de identifi cação e vinculação do nome do autor à obra 

intelectual e de proteção a ela –, constituindo-se, portanto, numa espécie 

de direitos personalíssimos protegidos pela Constituição Federal, por isso 

inalienáveis e irrenunciáveis, além de imprescritíveis.
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Para evitar tautologia, compartilho as refl exões do voto do Ministro Moura 

Ribeiro, que, amparadas em expressivas lições doutrinárias sobre o direito da 

personalidade, bem denotam o caráter imperativo de proteção ao direito moral 

do autor na hipótese de manifestação do seu intelecto mediante obras artísticas.

Precisamente sobre os direitos morais do autor, o art. 24, IV, da Lei n. 

9.610/1998, dispositivo primordialmente suscitado em prol da postulação 

recursal, dispõe o seguinte:

Art. 24. São direitos morais do autor:

[...]

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modifi cações 

ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, 

como autor, em sua reputação ou honra;

Por oportuno, vale acrescer que a Convenção de Berna para a Proteção 

das Obras Literárias e Artísticas – Decreto n. 75.699, de 6 de maio de 1975 – 

dispõe, no seu art. 6 bis, o seguinte:

1) Independentemente dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo depois da 

cessão dos citados direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade 

da obra e de se opor a toda deformação, mutilação ou a qualquer dano à mesma 

obra, prejudiciais à sua honra ou à sua reputação.

Dessarte, considerando que a garantia à integridade da obra intelectual 

objetiva evitar sua desnaturação ou o desrespeito às características que a 

identifi cam, tenho por razoável a motivação em que se funda o apelo especial 

para pronunciar o cabimento de indenização por danos extrapatrimoniais, uma 

vez que os “cortes de cenas e supressões de diálogos” na telenovela “Pantanal”, de 

autoria do recorrente, Benedito Ruy Barbosa, atingiram a honra e a reputação 

do autor e são, por si sós, capazes de confi gurar juridicamente os danos morais, 

aqui reconhecidos como danos in re ipsa.

Com as vênias dos que pensam em sentido contrário e diante da motivação 

fático-jurídica externada pelo Tribunal a quo e dos anteriores e judiciosos 

pronunciamentos, é esse o entendimento que julgo oportuno expressar nesta 

Turma.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe parcial provimento a fi m 

de condenar a TVSBT – Canal 4 de São Paulo ao pagamento de indenização 

por danos extrapatrimoniais ao recorrente, a ser apurada por arbitramento na 
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instância de origem e acrescida de honorários advocatícios, ora fi xados em 15% 

sobre o valor da condenação.

Formulado pedido de indenização por danos morais e materiais, o 

acolhimento do pleito em relação aos primeiros implica sucumbência recíproca, 

na forma prevista no art. 21, caput, do CPC. 

É o voto.

VOTO-VENCEDOR

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: A questão controvertida em debate 

visa defi nir se Benedito Ruy Barbosa (Benedito), autor de texto da telenovela 

“Pantanal”, faz jus a indenização por danos materiais e morais em virtude da 

reexibição da obra audiovisual pela TVSBT Canal 4 de São Paulo S.A. (SBT) sem 

sua prévia e expressa autorização e com cortes de cenas.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o 

SBT ao pagamento de remuneração a Benedito pela participação dele na obra 

audiovisual retransmitida, conforme se apurar em arbitramento. O pedido de 

indenização por danos morais não foi acolhido por se tratar de obra coletiva, 

sendo a verdadeira autora a Manchete, carecendo o escritor do roteiro de direito 

a ser indenizado a tal título.

O acórdão estadual deu provimento à apelação do SBT para julgar 

improcedentes os pedidos de Benedito, sob o fundamento de que ele não faz jus 

aos danos materiais porque expressamente renunciou a percepção de pagamento 

em decorrência das futuras reexibições da telenovela “Pantanal”, autorizando 

a Manchete a negociar livremente com terceiros a obra audiovisual. O pedido 

de indenização por danos morais foi rejeitado porque a ausência de cenas e 

supressão de diálogos na telenovela não poderia ser imputada ao SBT, uma vez 

que tais supressões já constavam nos originais cedidos pela Manchete.

Após o voto do Ministro Relator, Ricardo Villas Bôas Cueva, negando 

provimento ao recurso especial, no que foi acompanhado pelo Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, pedi vista dos autos em face da contrária sustentação 

apresentada na sessão de julgamento.

Na sessão de 23.2.2016, apresentei o seguinte voto-vista:

Pedi vista dos autos em razão da fundamentada solução adotada pelo Ministro 

Relator, Villas-Bôas Cueva, em face da contrária sustentação apresentada em 

sessão passada.
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O voto do eminente Relator segue, em breve resumo, na esteira de que Benedito 

cedeu, com amplitude, seu direito de autor à Manchete e esta, posteriormente, os 

cedeu ao SBT que os adquiriu da massa falida daquela com aprovação judicial.

Já a sustentação, também em sua expressão mais simples, pondera que a 

alienação do direito do autor sobre a novela Pantanal, não seria possível sem a 

sua aquiescência.

Por isso, postulou ele, Benedito, a obtenção de liminar que vedasse a exibição 

mutilada do seu trabalho pelo SBT, sob pena desta rede suportar o pagamento 

de indenização pelo direito moral do autor e pelos danos patrimoniais que tal 

exibição lhe causasse.

O fato delineador da obrigação de não fazer postulada foi esclarecido: o SBT 

estava exibindo seu trabalho literário de forma mutilada!

Portanto, se Benedito deu o fato, cabe ao Judiciário a solução acolhedora ou 

não do direito postulado.

Sobre o cerne da questão poderá se dizer que Benedito não se opôs à alienação 

que a massa falida da Manchete fez ao SBT.

É verdade, isso se poderá mesmo dizer.

Entretanto, e é aí que a sustentação toma vulto, com a seguinte indagação: 

será que o direito autoral, uma vez cedido, segue o mesmo destino de uma 

duplicata endossada?

Estava acompanhando o voto do eminente Ministro Relator quando, 

debruçado sobre o caso e estudando o direito da personalidade, onde tem 

assento o direito do autor, me dei conta de que talvez, não fosse o caso de se 

admitir a cessão pela cessão, sem a autorização de Benedito.

E assim pensei porque, segundo PONTES DE MIRANDA, o direito à 

personalidade é inato, no sentido que nasce com o indivíduo; é aquele poder 

“in se ipsum”, [...] que não é direito sobre a própria pessoa: é direito que se irradia 

do fato jurídico da personalidade (= entrada, no mundo jurídico, do fato do 

nascimento do ser humano com vida). (Tratado de Direito Privado. São Paulo: 

Ed. Revista dos Tribunais, 2012, Tomo VII, págs. 68 e 69).

E em assim pensando, lancei olhos em GUSTAVO TEPEDINO que em sua obra 

“Código Civil Interpretado”, alerta para o fato de que somente no século XIX, a 

partir da elaboração das doutrinas francesa e alemã, que se começou a edifi car 

a construção dos direitos atinentes à tutela da pessoa humana, considerados 

essenciais à esfera de proteção de sua dignidade e integridade, denominando-se-

lhes direitos da personalidade (Renovar, vol. I, pág. 32).

E continuando a assim pensar, vi destacado na nossa Constituição Federal, os 

incisos V, X e XVII, do seu art. 5º, princípios expressos no sentido de proteger os 

autores de obras, de tal modo que a eles pertence o uso exclusivo de utilização, 

publicação e reprodução delas, só sendo transmissível aos herdeiros, nos termos 

da lei (inciso XVII).
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Mais que isso, a proteção ao direito do autor é de tal monta que dele se 

preocupou o inciso XXVII, item 2, da Declaração Universal dos Direito Humanos, 

deixando ali construído o princípio de que todo ser humano tem direito à 

proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção 

científi ca literária ou artística da qual seja autor.

Ora, se é certo que o direito do autor está protegido pelo direito da 

personalidade, que são direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é 

próprio, ou seja, a sua integridade física (vida, alimentos, ...), a sua integridade 

intelectual (liberdade de pensamento, autoria científi ca, artística e literária), e 

sua integridade moral (honra, recato, segredo pessoal, profi ssional e doméstico, 

imagem, identidade pessoal, familiar e social), como pondera MARIA HELENA 

DINIZ (Curso de Direito Civil. São Paulo: Ed. Saraiva, vol. 1, pág. 135), então, com 

o devido respeito, não se me afi gura possível a cessão da cessão dos direitos 

autorais de Benedito sem a sua autorização.

Bem por isso, sou forçado a admitir, como o autor em que me amparo, que os 

direitos da personalidade têm caráter absoluto, com efi cácia “erga omnes” (contra 

todos), principalmente se confrontados com os direitos pessoais puros, como os 

direitos obrigacionais e contratuais (TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Rio de Janeiro: 

Ed. gen/Forense, 12ª edição, vol. 1, pág. 158).

E não é só: CARLOS ALBERTO BITTAR ensina com lucidez e na mesma toada 

sobre os direitos da personalidade que eles são inatos (originários), absolutos, 

extrapatrimoniais, intransmissíveis, imprescritíveis, impenhoráveis, vitalícios, 

necessários e oponíveis “erga omnes” (Os Direitos da Personalidade. 8ª edição. 

São Paulo: Ed. Saraiva, 2015, pág. 43).

Em arremate sobre as características dos direitos da personalidade, 

vem à luz a lição de FRANCISCO AMARAL para quem eles são inerentes 

à pessoa, intransmissíveis, inseparáveis do titular, e por isso se chamam, 

também, personalíssimos, pelo que se extinguem com a morte do titular. 

Consequentemente, são absolutos, indisponíveis, irrenunciáveis, imprescritíveis 

e extrapatrimoniais. [...] Indisponíveis, porque insuscetíveis de alienação, não 

podendo o titular a eles renunciar, por inerentes à pessoa, ou até limitá-los, 

salvo nos casos previstos em lei. Essa indisponibilidade não é, porém, absoluta, 

admitindo-se, por exemplo, no acordo que tenha por objeto direito da 

personalidade, como ocorre no caso de cessão do direito de imagem para fi ns de 

publicidade. (Direito Civil - Introdução. 8ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 

2014, pág. 303).

E vai de todos os ensinamentos transcritos, a lembrança ao inesquecível 

Enunciado n. 4 do CJF/STJ, que foi aprovado na I Jornada de Direito Civil, para 

sintetizar. Tem ele o seguinte teor: o exercício dos direitos da personalidade pode 

sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral.

Diante do contexto destacado e sopesando que o direito da personalidade 

é, à unanimidade dos autores, inato, absoluto, imprescritível, está amparado 
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na Declaração Universal dos Diretos Humanos, na Constituição pátria e na Lei 

n. 9.610/1998 (art. 27), não pode ser tratado como uma duplicata que pode ser 

cedida/endossada à infi nidade até o seu pagamento.

Assim, se o autor da obra é o titular dos seus direitos morais, pelo 

reconhecimento da sua criação, ideias, personalidade e trabalho; se ele tem 

direito à integridade da obra, há que se entender com ALEXANDRE DE MORAIS 

que tal direito consiste na impossibilidade de alteração sem seu expresso 

consentimento [...] e mais que deles brotam direitos patrimoniais, consistentes na 

exploração comercial da obra, dependendo de autorização para qualquer forma 

de sua utilização. Bem por isso, prossegue, caso ocorra ofensa a esses direitos 

constitucionalmente consagrados, cumulam-se indenizações por dano moral e 

material (Constituição do Brasil Interpretada. 9ª edição. São Paulo: Atlas. 2013, 

pág. 219).

Nestas condições, com tal exuberância de direitos da personalidade, 

desnecessário era que Benedito impugnasse a alienação feita pela massa falida da 

Manchete ao SBT porque a todo e qualquer tempo ele poderia fazer valer os seus 

direitos absolutos de autor.

Por fi m, acabei por pensar que por que se alterar, fracionar uma obra de arte 

sem a autorização do seu autor? Como se fracionar um livro de Vitor Hugo, de 

Cervantes? Uma tela de Goya? Claro que o caso de Benedito está bem longe disso 

e nem sequer vale a pena comparar. Mas, vale a pena este Tribunal da Cidadania 

começar a refl etir sobre a obra humana, como uma criação inteira e protegida 

pelo direito autoral, que não pode seguir o mesmo destino de uma duplicata 

endossada inúmeras vezes.

Devo estar errado em minhas conclusões, admito.

Mas, não posso deixar de pensar em melhor amparar o direito do autor, coisa 

que talvez aqui no Brasil não esteja recebendo os melhores vernizes.

Escuso-me perante o em. Ministro Relator, mas, pelo meu voto, dou 

provimento ao recurso especial para condenar o SBT ao pagamento dos danos 

morais e patrimoniais sofridos por Benedito conforme vier a ser apurado em 

liquidação de sentença, tudo acrescido de honorários que fi xo em 15% sobre o 

montante desta condenação.

O Ministro Paulo de Tarso Sanseverino pediu vista, proferindo voto 

acompanhando a divergência na sessão de 26.4.2016.

O voto de desempate foi proferido pelo Ministro Presidente João Otávio 

de Noronha, na sessão de 9.8.2016, no sentido de negar o direito aos danos 

patrimoniais e conceder a indenização por danos morais.

No voto, o e. Ministro Presidente ressaltou a renúncia expressa de Benedito 

a todos os direitos e concessões ajustados em contrato com a Manchete, inclusive 
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o de receber qualquer importância decorrente de futuras reexibições ou vendas 

da telenovela para o exterior, concluindo não existir violação da regra prevista no 

art. 3º da Lei n. 5.988/1973.

Quanto aos danos morais, vislumbrou violação do art. 24, IV, da Lei n. 

9.610/1998 e do art. 6 bis da Convenção de Berna para a Proteção das Obras 

Literárias e Artísticas (Decreto n. 75.699/1975), porque a renúncia aos direitos 

patrimoniais provenientes da exploração econômica da obra do autor não pode 

ser extensível aos direitos de personalidade, incluído o de natureza moral, que 

são intransmissíveis, inalienáveis e irrenunciáveis.

Nesse sentido, entendeu que no caso dos autos os danos morais são devidos 

uma vez que os cortes de cenas e supressões de diálogos na telenovela “Pantanal” 

atingiram a honra e a reputação do autor.

Transcreve-se o voto de desempate:

Srs. Ministros, levando em conta os significativos votos que nortearam a 

divergência sobre o desfecho da demanda, pedi vista dos autos para analisar, 

com mais acuidade, as matérias postas em evidência no julgamento do presente 

recurso especial.

Permito-me expor, até mesmo para provocar a refl exão sobre a controvérsia, os 

seguintes pontos:

a) o recorrente, Benedito Ruy Barbosa, fi rmou com a TV Manchete contratos de 

prestação de serviços editoriais (compromisso de escrever a telenovela “Pantanal” 

para a emissora) e de cessão de direitos patrimoniais, dos quais emergiu o acordo 

fi rmado em 27.5.1995 entre as partes;

b) a reexibição da telenovela “Pantanal” pela recorrida, TVSBT – Canal 4 de São 

Paulo S.A., por força de cessão da extinta emissora, deu ensejo à ação ordinária 

de obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada e de indenização por 

danos morais e materiais ajuizada pelo recorrente em face da ausência de prévia e 

expressa autorização e com cortes de cenas da obra audiovisual;

c) a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré, 

ora recorrida, ao pagamento de remuneração ao autor pela retransmissão da 

telenovela “Pantanal” mediante apuração por arbitramento;

d) o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento das respectivas 

apelações, negou provimento ao recurso do autor e deu provimento ao da ré para 

julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial;

e) o recurso especial, fundado em ofensa aos arts. 535 do CPC/1973, 3º, 25, IV, 

e 125 da Lei n. 5.988/1973, 927, parágrafo único, e 931 do Código Civil e 24, IV, e 

105 da Lei n. 9.610/1998 e em divergência jurisprudencial, objetiva a reforma do 
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acórdão recorrido para se acolher integralmente a pretensão de indenização por 

danos materiais e morais.

No contexto processual acima sintetizado, assumem relevo na discussão 

travada nos autos duas questões que, objeto de enfática argumentação 

desenvolvida pelo recorrente, passo a examiná-las.

A primeira questão, cuja motivação visa atingir a procedência do pedido 

reparatório de danos materiais, versa sobre a contrariedade ao art. 3º da Lei n. 

5.988/1973, cujas disposições, reproduzidas no art. 4º da atual Lei n. 9.610/1998, 

expressam o seguinte:

“Art. 3º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos 

autorais.”

No presente apelo especial, sobre a matéria, inclusive com amparo em lições 

doutrinárias, foram apresentadas estas razões:

“O princípio geral da interpretação restrita está defi nido no regime do direito 

autoral desde 1957, como esclarece a doutrina especializada e está previsto desde 

as convenções sobre direitos do autor, ‘fi xado através da regras imperativas que, 

inclusive, exigem a especifi cação dos direitos cedidos no respectivo instrumento 

de negócio’.

O princípio geral da interpretação restritiva deve ser ainda mais latente em 

contratos que importam em cessão dos direitos de autor, isto porque ‘é com a 

cessão de direitos autorais que se mostram mais sensíveis os pontos de contato, já 

que numa e noutra relação contratual existe a translação de direitos de um titular 

para o outro sobre determinada obra intelectual’.

É, pois, conclusão da doutrina especializada, inclusive a estrangeira, a 

necessidade de se aplicar o princípio geral da interpretação restritiva em favor do 

autor quanto aos limites da cessão de direitos, isto porque, ‘na cessão, o autor não 

se despoja de seus direitos, senão nos limites objetivados’.

Entretanto, nada disto ocorreu no presente caso, quando o v. acórdão 

não somente contraria o princípio como também o ultrapassa por infl uência 

de, reprise-se, elementos subjetivos ligados à ‘vontade dos contratantes, 

principalmente do titular dos direitos autorais’!

[...]

Mais uma vez, na dúvida, por força do princípio da interpretação restritiva, 

caberia ao v. acórdão aplicar o disposto no artigo 3º da Lei n. 5.988/1973, cujo teor 

é o seguinte:

Art. 3º - Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre direitos 

autorais” (fl s. 1.468-1.470).

Ainda que signifi cativos os argumentos recursais, não vejo como me afastar 

da compreensão com base neles formada pelo relator, Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, extraindo do seu voto os trechos a seguir:
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“De fato, a existência de dúvida a propósito do sentido e do alcance de 

cláusulas contratuais que envolvem direitos autorais deve ser dirimida sempre em 

favor do autor da obra, cedente, e não em favor do cessionário.

Os autos narram que o recorrente fi rmou, em 12.10.1989, com a extinta Rede 

Manchete, contrato de cessão de direitos autorais sobre a telenovela ‘Pantanal’ 

com prazo de vigência de 10 (dez) anos. No entanto, antes do fi m do prazo, 

em 27.4.1995, assinou um acordo com aquela emissora em que renunciou 

expressamente, em caráter irrevogável e irretratável, a todos os direitos e 

concessões ajustados em contrato, inclusive o de receber qualquer importância 

decorrente de futuras reexibições ou vendas da telenovela para o exterior.

Para melhor exame da alegada ofensa à lei federal, transcreve-se a cláusula de 

renúncia em discussão:

‘[...]

5 - Fica ainda estipulado, neste ato, que o Autor renuncia expressamente, em 

caráter irrevogável e irretratável, ao direito de receber qualquer importância 

referente a todos os direitos e concessões ajustados nos Contratos já referidos, 

principalmente no que se refere a futuras reexibições ou vendas da novela O 

Pantanal para o exterior, fi cando a TV Manchete totalmente liberada para reexibi-

la, utilizá-la ou negociá-la com terceiros, independentemente de qualquer 

pagamento ao Autor’ (fl . 1.425).

Dessa forma, o Tribunal de origem entendeu, corretamente, que a renúncia ao 

direito de recebimento sobre qualquer valor a respeito da obra, de acordo com 

os termos do acordo fi rmado, conferiu à extinta emissora o direito de negociar 

livremente com terceiros, sem lhe fosse devida nenhuma importância a propósito.”

Com efeito, na interpretação atribuída ao negócio jurídico constituído entre 

o autor da telenovela “Pantanal” e a TV Manchete, o Tribunal a quo ateve-se aos 

termos e alcance do acordo que, subscrito por ato de vontade e disposição de 

Benedito Ruy Barbosa “em pleno exercício de sua capacidade física e mental” (fl . 

1.426), veio a ser ulterior e defi nitivamente instrumentalizado diante das avenças 

antes fi rmadas pelas partes.

Dessarte, isento de qualquer desacerto ou vício o pronunciamento judicial da 

instância de origem sobre nítidas e objetivas condições contratuais do acordo 

formalizado entre a extinta emissora e o autor da obra audiovisual, não constato 

violação da regra prevista no art. 3º da Lei n. 5.988/1973.

Equivale dizer que a referida norma legal seria passível de obrigatória 

incidência se controversos fossem os propósitos e dimensão da cessão dos 

direitos autorais, por manifestas hipóteses de incerteza a respeito da natureza do 

contrato, de dúvida sobre os atos de vontade dos contratantes, de falta de clareza 

ou ambiguidade de cláusulas ou de contradição nas convenções, que, atingindo o 

próprio objeto do contrato, imporiam uma solução em favor do autor, cedente, e 

não em prol do cessionário.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

544

A título de ilustração, colho sobre a matéria as lições de Eduardo Pimenta, 

assim expressas:

“O princípio da restritividade refere-se exclusivamente aos atos jurídicos, cujos 

contratos por vezes merecem ser interpretados. Emanando o princípio básico do 

in dubio pro autor, no qual as disposições confl itivas sobre o contrato, aplicar-se-á 

a mais favorável ao autor.

[...]

A Restritividade Interpretativa dos Negócios Jurídicos em essência implica a 

interpretação psicológica do contrato, que destina a investigar a intenção objetiva 

dos contraentes, ante as regras que o disciplinam, como um todo, segundo a 

intenção comum. E não, a interpretação das normas legais que disciplinam o 

contrato.” (Princípios de Direitos Autorais. Livro I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2004, p. 347.)

Não evidenciando os autos nenhuma das hipóteses acima expostas nem 

motivação bastante para amparar a pretendida interpretação restritiva ao negócio 

jurídico descrito na lide, que, in casu, beneficie o autor da obra audiovisual, 

considero, tal como asseverado no acórdão recorrido, injustifi cável a condenação 

da TVSBT – Canal 4 de São Paulo S.A. ao pagamento de remuneração ou de 

indenização ao recorrente a título de danos materiais.

A segunda questão, que se circunscreve ao pleito indenizatório de danos morais, 

tem como fundamento a contrariedade aos arts. 25, IV, e 125 da Lei n. 5.988/1973; 

927, parágrafo único, e 931 do Código Civil; 24, IV, e 105 da Lei n. 9.610/1998.

Antes de adentrar o específi co exame dessa pretensão recursal, convém trazer 

à lembrança que os direitos autorais de obra intelectual devem ser visualizados 

sob uma dualidade de atributos: direito de natureza patrimonial e direito de 

caráter extrapatrimonial, isto é, detém o autor a titularidade de direitos material 

e moral (“Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que 

criou” – art. 22 da Lei n. 9.610/1998).

A propósito do tema, ensina Carlos Alberto Bittar que “cada bloco de direitos 

cumpre funções próprias: os direitos de cunho moral se relacionam à defesa da 

personalidade do criador, consistindo em verdadeiros óbices a qualquer ação 

de terceiros com respeito à sua criação; já os direitos de ordem patrimonial se 

referem à utilização econômica da obra, representando os meios pelos quais o 

autor dela pode retirar proventos pecuniários” (Direito de autor. Rio de Janeiro: 

Forense, 2015, p. 68).

Relevante, pois, perceber que a doutrina especializada, a exemplo da exposta 

acima, pronuncia que os direitos patrimoniais do autor, diversamente dos direitos 

extrapatrimoniais, são passíveis de exploração econômica, sendo-lhe assegurado 

proveito pecuniário pelo trabalho intelectual (artístico, literário ou científi co).

Primordial também observar que a formal exploração e negociação econômica 

dos direitos patrimoniais do autor já se modelava no instituto da “cessão” previsto 
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na revogada Lei n. 5.988/1973 (arts. 52 e 53) e, atualmente, resguardado no 

instituto da “transferência” de que trata a Lei n. 9.610/1998 (arts. 49 e 50).

Nessa linha de raciocínio, deve-se distinguir os direitos extrapatrimoniais 

(considerados pela lei “morais”) para, reconhecendo significativa amplitude 

em relação aos patrimoniais, impor obediência a atributos de direitos pessoais 

e imanentes decorrentes de perene liame entre o autor e sua criação – aqui 

presentes os princípios de identifi cação e vinculação do nome do autor à obra 

intelectual e de proteção a ela –, constituindo-se, portanto, numa espécie 

de direitos personalíssimos protegidos pela Constituição Federal, por isso 

inalienáveis e irrenunciáveis, além de imprescritíveis.

Para evitar tautologia, compartilho as refl exões do voto do Ministro Moura 

Ribeiro, que, amparadas em expressivas lições doutrinárias sobre o direito da 

personalidade, bem denotam o caráter imperativo de proteção ao direito moral 

do autor na hipótese de manifestação do seu intelecto mediante obras artísticas.

Precisamente sobre os direitos morais do autor, o art. 24, IV, da Lei n. 9.610/1998, 

dispositivo primordialmente suscitado em prol da postulação recursal, dispõe o 

seguinte:

“Art. 24. São direitos morais do autor:

[...]

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modifi cações 

ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, 

como autor, em sua reputação ou honra;”

Por oportuno, vale acrescer que a Convenção de Berna para a Proteção das 

Obras Literárias e Artísticas – Decreto n. 75.699, de 6 de maio de 1975 – dispõe, no 

seu art. 6 bis, o seguinte:

“1) Independentemente dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo depois da 

cessão dos citados direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade 

da obra e de se opor a toda deformação, mutilação ou a qualquer dano à mesma 

obra, prejudiciais à sua honra ou à sua reputação.”

Dessarte, considerando que a garantia à integridade da obra intelectual 

objetiva evitar sua desnaturação ou o desrespeito às características que a 

identifi cam, tenho por razoável a motivação em que se funda o apelo especial 

para pronunciar o cabimento de indenização por danos extrapatrimoniais, uma 

vez que os “cortes de cenas e supressões de diálogos” na telenovela “Pantanal”, de 

autoria do recorrente, Benedito Ruy Barbosa, atingiram a honra e a reputação do 

autor e são, por si sós, capazes de confi gurar juridicamente os danos morais, aqui 

reconhecidos como danos in re ipsa.

Com as vênias dos que pensam em sentido contrário e diante da motivação 

fático-jurídica externada pelo Tribunal a quo e dos anteriores e judiciosos 

pronunciamentos, é esse o entendimento que julgo oportuno expressar nesta 

Turma.
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Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe parcial provimento a 

fi m de condenar a TVSBT – Canal 4 de São Paulo ao pagamento de indenização 

por danos extrapatrimoniais ao recorrente, a ser apurada por arbitramento na 

instância de origem e acrescida de honorários advocatícios, ora fi xados em 15% 

sobre o valor da condenação.

Formulado pedido de indenização por danos morais e materiais, o acolhimento 

do pleito em relação aos primeiros implica sucumbência recíproca, na forma 

prevista no art. 21, caput, do CPC.

É o voto.

Desse modo, a Turma, por maioria, entendeu não confi gurado o direito 

à reparação patrimonial, resultando no parcial provimento do recurso especial 

para condenar o SBT ao pagamento dos danos morais sofridos por Benedito, 

a serem arbitrados na instância de origem. Formulado pedido de indenização 

por danos morais e materiais, o acolhimento do pleito em relação aos primeiros 

implica sucumbência recíproca, na forma prevista no art. 21, caput, do CPC.

Nestas condições, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso 

especial.

RECURSO ESPECIAL N. 1.593.857-MG (2015/0230088-5)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: Mauro Brito Perdomo

Recorrente: Maria da Assuncao Lima Perdomo

Recorrente: Mauricio Lima Perdomo

Recorrente: Marilia Lima Perdomo Nascimento

Advogado: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Recorrido: Maria Ines Perdomo Angelo

Advogado: Flavio Filgueiras Nunes e outro(s)

EMENTA

Recurso especial. Processo Civil. Doação. Revogação. Ingratidão 

dos donatários. Ofensa à integridade psíquica. Prova. Art. 557 do 
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CC/2002. Rol meramente exemplificativo. Enunciado n. 33 do 

Conselho da Justiça Federal. Injúria grave. Demonstração. Revisão. 

Impossibilidade. Súmula 7/STJ.

1. O conceito jurídico de ingratidão constante do artigo 557 

do Código Civil de 2002 é aberto, não se encerrando em molduras 

tipifi cadas previamente em lei.

2. O Enunciado n. 33 do Conselho da Justiça Federal, aprovado 

na I Jornada de Direito Civil, prevê que “o Código Civil vigente 

estabeleceu um novo sistema para a revogação da doação por ingratidão, 

pois o rol legal do art. 557 deixou de ser taxativo, admitindo outras 

hipóteses”, ou seja, trata-se de rol meramente exemplifi cativo.

3. A injúria a que se refere o dispositivo envolve o campo da moral, 

revelada por meio de tratamento inadequado, tais como o descaso, a 

indiferença e a omissão de socorro às necessidades elementares do 

doador, situações sufi cientemente aptas a provocar a revogação do ato 

unilateral em virtude da ingratidão dos donatários.

4. Rever o entendimento do acórdão impugnado, que considerou 

cabível a revogação por ingratidão no presente caso, ante a gravidade 

dos fatos narrados na inicial e demonstrados nos autos, implicaria o 

reexame do contexto fático-probatório, procedimento inadmissível 

em âmbito de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

5. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide 

a Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio 

Bellizze, Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha (Presidente) e Paulo de Tarso 

Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 14 de junho de 2016 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 28.6.2016
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se recurso especial 

interposto por Mauro Brito Perdomo e outro, com fundamento na alínea “a” do 

permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais assim ementado:

Apelação cível. Ação de revogação de doação. Ingratidão dos donatários. 

Demonstração nos autos. Art. 557 do CC/2002. Rol meramente exemplifi cativo. 

Ingratidão por ofensa à integridade psíquica. Procedência do pedido.

Em regra, a doação é irrevogável, podendo ser revogada, por exceção, apenas 

nas duas hipóteses previstas na legislação civil, quais sejam, ingratidão do 

donatário ou inexecução do encargo.

No caso dos autos, restou demonstrada, através das provas produzidas nos autos, 

a ingratidão dos donatários para com a doadora, pois aqueles dispensaram a esta 

tratamento consubstanciado em ofensas, humilhação e privação de liberdade dentro 

de sua própria casa, já que, apesar de doada a propriedade, detinha a requerente o 

usufruto do bem.

O art. 557 do Código Civil dispõe sobre as hipóteses em que pode ser revogada 

a doação por ingratidão. No entanto, tal rol é meramente exemplificativo e não 

taxativo.

Outrossim, mesmo que se considerasse o rol do art. 557, do CC/2002 como 

numerus clausus, ainda assim, no caso vertente, estaria confi gurada a ingratidão 

dos donatários, pois as ofensas verbais e a reclusão domiciliar a que ficou 

submetida a autora/apelante confi guram ingratidão por ofensa à integridade 

psíquica desta (e-STJ fl . 151 - grifou-se).

Cuida-se de ação de revogação de doação por inexecução do encargo e 

ingratidão que Maria Inês Perdomo Angelo ajuizou contra os ora recorrentes 

(e-STJ fl s. 1-10), dentre os quais o irmão da autora. Consta dos autos que, após 

a doação, com reserva de usufruto vitalício do único bem imóvel da autora, 

as partes passaram a habitar conjuntamente no imóvel, o que gerou profundo 

desgaste nas relações familiares.

Extrai-se da inicial que o pedido de revogação da doação realizada ao 

seu irmão fundamentou-se no artigo 557 do Código de Processo Civil/1973, 

cujo rol seria meramente exemplifi cativo, tendo em vista a demonstração da 

ingratidão por maus tratos, consubstanciada nos seguintes termos:

(...) 6 - Os bens, as compras e os gastos passaram a ser divididos, não existindo 

no lar, o convívio familiar. A autora passou a sofrer constantemente agressões 
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verbais, como “sua velha imprestável”, “sai daqui que a casa não te pertence”, 

rasgaram o catálogo de telefones e mandaram-na comer, todas acompanhadas 

de palavras de baixo calão. Até sua prática religiosa foi atingida, não podendo a 

mesma sequer manter suas rezas diárias.

7 - A autora mantinha-se confi nada em seu quarto, onde teve que comprar um 

frigobar para guardar seus alimentos, pois vivenciou grande falta de liberdade em 

seu apartamento, a mesma tinha que realizar suas refeições diárias em restaurantes, 

pois não tinha condições sequer de cozinhar, pois todos diziam que o apartamento 

apesar de não ter valor nenhum, não a pertencia mais e eles não queriam conviver 

com a presença dela. O convívio estava tão insuportável, que não havia diálogo, os 

recados eram pregados na porta do quarto da autora, isso quando avisavam.

8 - Diante de tanta perplexidade, a autora procurou o Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais, desejando que seu irmão e família saíssem do imóvel 

para poder obter melhor qualidade de vida, já que esta se encontra com idade 

de 68 anos, com saúde abalada e se viu totalmente abandonada por eles além de 

ter sido mal tratada e desprezada por seu irmão juntamente com seus familiares, 

tudo conforme fi cha de atendimento do MP n. 30 em anexo.

9 - O MP encaminhou o caso para o CREAS - NORTE, Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social Zona Norte para averiguar a situação da 

autora, onde uma assistente social foi a residência, e constatou a triste realidade 

dos fatos e que a convivência estava realmente insuportável (e-STJ fl . 5 - grifou-se).

 Na contestação (e-STJ fl s. 34-35), os recorrentes admitiram as difi culdades 

de relacionamento com a autora, declarando, ainda, que “sempre dispensaram 

um bom tratamento à autora, mas para que a situação não piorasse decidiram 

deixar o imóvel” (e-STJ fl . 35). Ao fi nal, aduziram a realização de benfeitorias 

no imóvel, motivo pelo qual pugnaram pela não anulação da doação.

O juízo da 2ª Vara Civil da Comarca de Juiz de Fora/MG julgou 

improcedente o pedido “diante da falta de provas do alegado, não havendo que 

se falar em incapacidade mental da doadora na época da doação, e, tampouco da 

ocorrência de dolo por pate dos réus” (e-STJ fl . 121).

Na apelação, a doadora alegou que os depoimentos produzidos em 

audiência demonstraram de forma contundente ter sido vítima de maus tratos 

por parte dos apelados, que a agrediram verbalmente, o que lhe teria causado 

profundos danos psicológicos. Para tanto, citou que “a prova documental contida 

nos autos, mais especifi camente documentação de atendimento no MP e no 

CREAS demonstram a situação à qual foi submetida a apelante”, tendo em 

vista não possuir nem mesmo acesso às dependências de seu próprio lar, não 

podendo “sequer preparar sua alimentação na cozinha, o que a levou a chegar 
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a pesar cerca de 45 quilos, conforme os depoimentos prestados em audiência” 

(e-STJ fl . 126).

O recurso foi provido nos termos da supramencionada ementa e da 

seguinte fundamentação exarada pelo Tribunal de origem:

(...) Vejo que assiste razão à apelante. Estabelece o art. 555 do Código Civil que 

“a doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do 

encargo.”

Em regra, pois, a doação é irrevogável, podendo ser revogada, por exceção, 

apenas nas duas hipóteses previstas na legislação civil, quais sejam, ingratidão do 

donatário ou inexecução do encargo.

A revogação da doação implica em uma penalidade imposta ao donatário que 

se mostra não merecedor do ato de liberalidade feito pelo doador.

No caso dos autos alega a apelante que doou para os réus seu único imóvel, com 

reserva de usufruto vitalício. Porém, estes demonstraram ingratidão para com ela, 

ofendendo-a e maltratando-a dentro de sua própria casa.

Analisando o que dos autos consta vejo que, de fato, houve ingratidão dos réus/

apelados para com a autora/apelante.

Em primeiro lugar é de se ressaltar que, como demonstra a escritura do 

imóvel (fl. 15/15v), a apelante doou apenas a propriedade do imóvel aos réus, 

permanecendo com ela a posse, já que ela reservou para si o usufruto vitalício do 

bem. Sendo assim, os apelados nem mesmo poderiam morar no imóvel e se isso 

ocorreu foi por mera liberalidade da apelante, que assim permitiu.

Portanto os apelados, apesar de terem sido benefi ciados com a doação de um 

imóvel pela recorrente e, ainda, de ter sido permitido a eles que morassem com 

ela no imóvel, mesmo sem serem possuidores do bem, passaram a tratá-la com 

descaso, ofendendo-a e humilhando-a dentro de sua própria residência.

A ingratidão dos réus/apelados restou demonstrada nos autos, através dos 

depoimentos das testemunhas ouvidas, tanto as da autora, quanto as dos 

próprios réus.

A primeira testemunha da autora/apelante, de nome Maria Aparecida Floriano 

Nunes disse que (f. 99):

a autora, devido à difi culdade de convivência com o requerido, saía de 

casa e ia almoçar na rua; que a autora nessa época estava pesando 45 kg e o 

cunhado dela chamou para morar com ele; que a autora nessa época estava 

muito nervosa, porque o ambiente da casa era muito ruim (...) que a autora 

comprou até um frigobar e colocou dentro do próprio quarto porque 

estava sem liberdade para ir à cozinha; (...).
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A outra testemunha da requerente, Francisco Moreno Filho, também afi rmou 

que (f. 100):

o depoente é cunhado da autora e do requerido Mauro; que no início as 

partes combinavam bem, mas chegou um ponto em que a situação fi cou 

tão ruim que a autora fi cou como reclusa no próprio imóvel; que a autora 

ficou tão doente que chegou a pesar quase 40 Kg; que havia bullying, 

espécies de ofensas à autora, chamando-a de velha coroca e de que ela não 

valia para nada (...).

Ora, de acordo com as testemunhas arroladas pela autora/apelante, portanto, 

esta era constantemente ofendida e humilhada pelos apelados e passou a viver como 

uma reclusa no apartamento, sem liberdade de transitar dentro de sua casa e, ainda, 

tendo que fazer suas refeições fora ou confi nada em seu quarto. Isso, sem sombra de 

dúvidas, confi gura ingratidão.

Adiante, as testemunhas arroladas pelos réus/agravados somente confi rmam 

as alegações da autora.

(...) Destarte, as provas testemunhais corroboram com as alegações feitas pela 

autora/apelante em sua inicial, de que sofreu diversas agressões verbais, humilhação 

e privação de liberdade dentro de sua própria casa.

É de se destacar que os réus, ao contestarem a ação, a rigor, não negaram a 

ingratidão, apenas alegando que não residem mais com a requerente, devido a 

problemas de relacionamento e que fazem jus à devolução dos valores despendidos 

com benfeitorias no imóvel.

Portanto, a alegação da autora de ingratidão nem mesmo restou devidamente 

contestada.

Quanto às alegadas benfeitorias, também não têm razão os requeridos. A uma 

porque eles, como já exposto, estavam morando no imóvel de favor, já que não 

possuíam a posse, mas apenas a propriedade do bem, o que não gera direito 

à indenização. A duas porque os comprovantes juntados pelos próprios réus a f. 

46/75 demonstram que a maior parte dos gastos para a realização de benfeitorias 

foi despendida pela requerente, ora apelante, haja vista que é o nome dela (Inês) que 

consta na maior parte dos recibos.

É importante destacar que o art. 557 do Código Civil dispõe sobre as 

hipóteses em que pode ser revogada a doação por ingratidão. No entanto, tal 

rol é meramente exemplifi cativo e não taxativo, como ensinam Nelson Nery Junior 

e Rosa Maria de Andrade Nery, em comentários ao Código Civil (Código Civil 

Comentado. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 730):

2. Rol exemplifi cativo. O CC/1916 1.183 dizia que “só se podem revogar 

por ingratidão as doações”, fornecendo rol em numerus clausus, vale dizer, 

de hipóteses taxativas de revogação de doação por ingratidão. A norma 
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comentada modifi cou o sistema ao afi rmar que “podem” ser revogadas 

as doações nos casos que enuncia, de modo que o rol que se lhe segue é 

exemplifi cativo.

Outrossim, mesmo que se considerasse o rol do art. 557, do CC/2002 como 

numerus clausus, ainda assim, no caso vertente, estaria confi gurada a ingratidão 

dos donatários, pois as ofensas verbais e a reclusão domiciliar a que fi cou submetida 

a autora/apelante consubstanciam em ingratidão por ofensa à integridade psíquica 

desta.

Neste sentido é a doutrina de Gustavo Tepedino e outros (Código Civil 

interpretado conforme a Constituição da República. Rio de janeiro: Renovar, 2006. 

p. 241):

‘O segundo caso de ingratidão é a ofensa física, expressão em que podem ser 

depositados não só o crime de lesão corporal (CP, art. 129), mas quaisquer condutas 

que representem lesão ou ameaça à integridade física, psíquica ou à saúde do doador 

(...).

Ora, ser chamada de “velha coroca”, que “não vale para nada”, bem como 

se tornar uma reclusa dentro do próprio lar, por óbvio, revela agravo moral, 

tratamento inadequado dispensado à recorrente, confi gurando, portanto, a 

ingratidão dos apelados para com ela, o que enseja a revogação da doação.

Isso posto, dou provimento ao recurso e reformo a sentença, para julgar 

procedente a demanda e revogar a doação feita pela autora/apelante em 

benefícios dos réus/apelados, devendo o imóvel em questão retornar ao 

patrimônio da requerente.

Condeno os requeridos/apelados ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fi xo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

20, § 4º, do CPC, suspensa a exigibilidade, tendo em vista os benefícios da justiça 

gratuita (e-STJ fl s. 150-156 - grifou-se).

Os embargos de declaração opostos, nos quais aduziram a decadência 

do direito da autora e que a doação deveria ser mantida hígida já que os 

fatos narrados no processo não configurariam ingratidão, mas meros 

desentendimentos familiares, decorrentes da convivência, foram parcialmente 

acolhidos (e-STJ fl s. 167-173) apenas para afastar a tese da ocorrência do prazo 

decadencial.

Nas razões do presente recurso, os recorrentes alegam violação dos artigos 

165, 458, 512 e 535 do Código de Processo Civil de 1973, pois, nos aclaratórios, 

aduziram que o acórdão partiu de premissa equivocada, considerando que 

eventuais brigas das partes não confi gurariam o instituto da ingratidão, o que 

não teria sido enfrentado pelo Tribunal de origem. Sustentam que a prova 
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testemunhal não comprovaria a ingratidão a ponto de revogar a doação e, por 

fi m, apontam contrariedade aos artigos 331 e 555 do CPC/1973 e art. 557 do 

Código Civil/2002.

Sem as contrarrazões (e-STJ fl . 186), e inadmitido o recurso na origem, 

ascenderam os autos a esta Corte por força de decisão em agravo (e-STJ fl s. 

209-210).

O Ministério Público Federal, instado a se manifestar, opinou, por meio do 

seu representante, o Subprocurador da República Pedro Henrique Távora Niess, 

pelo não provimento do recurso especial (e-STJ fl s. 219-232).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: O recurso não merece prosperar.

Cuida-se de ação de revogação de doação do único imóvel da autora ao 

fundamento de ingratidão dos donatários. Consta dos autos que, após a doação 

do bem pela autora, ora recorrida, as partes passaram a habitar no imóvel objeto 

da doação, o que gerou profundo desgaste nas relações familiares, com agressões 

verbais desferidas contra a doadora pelos benefi ciários do ato unilateral de 

vontade.

No julgamento da apelação, os reús sequer negaram a ingratidão, 

limitando-se a alegar que não residiriam com a requerente devido a problemas 

de relacionamento, mas que fariam jus à devolução dos valores despendidos com 

benfeitorias no imóvel.

(i) da violação dos artigos 331 e 555 do CPC/1973

Quanto à alegada violação dos arts. 331, 555 e 557 do CPC/1973 do 

Código de Processo Civil (1973), os recorrentes limitaram-se a asseverar que, 

“nos aclaratórios, (...) aduziram que o acórdão partira de premissa equivocada 

posto que considerou eventuais brigas ocorridas entre as partes como ingratidão” 

(e-STJ fl . 179)

Assim, percebe-se não haver relação entre o disposto nos artigos da lei 

federal apontados como violados e o teor das razões recursais, inviabilizando-se, 

desse modo, a compreensão da controvérsia posta nos autos.
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Consectariamente, incide a Súmula n. 284/STF: “É inadmissível o recurso 

extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir a exata 

compreensão da controvérsia.”

(ii) da alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC/1973

No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional (artigo 535, 

inciso II, do Código de Processo Civil/1973), agiu corretamente o Tribunal de 

origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição 

ou obscuridade no acórdão embargado, fi cando patente, em verdade, o intuito 

infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via 

inadequada.

Nas razões do acórdão proferido nos declaratórios, acolhidos em parte 

apenas para rejeitar a tese de decadência, afere-se que o Tribunal local enfrentou 

todas as teses apresentadas de forma clara e consistente:

(...) Bateram-se os embargantes, em síntese, no sentido de que os fatos 

narrados no processo não confi guram ingratidão, mas apenas desentendimentos 

familiares, decorrentes da convivência, sendo, pois, incapazes de revogar a 

doação feita pela embargada.

Ora, não houve o apontamento, pelos embargantes, de nenhum dos vícios 

dispostos no art. 535 do CPC. Ao contrário, as teses trazidas nestes embargos 

declaratórios têm como adjetivo rediscutir o mérito da demanda, o que não tem 

cabimento nesta via recursal.

Os temas nos quais se batem os ora embargantes, conforme se observa 

da simples leitura do acórdão embargado (fl . 124/129 v) foram devidamente 

apreciados e decididos no acórdão embargado, com base nas provas acostadas 

aos autos.

Desta feita, mostram-se coerentes e coesos os argumentos do acórdão, de 

forma que não há qualquer defeito nele a ser sanado.

Notório que isso de, ao infl uxo de pretender declaração do acórdão, entrar-se 

a polemizar com as suas razões, com propósito inescapável de fazer prevalecer o 

ponto de vista do embargante sobre o seu entendimento jurídico em detrimento 

daquele fixado no julgado, configura indelegável ato equivocado, porque 

demonstra manejo de recurso de conteúdo incomportável com sua natureza, nos 

termos da lição do STJ (...) (e-STJ fl . 171).

(iii) da ingratidão psíquica (art. 557 do Código Civil/2002)

A revogação da doação por ingratidão é peculiar às doações puras e 

simples, que é o caso do negócio jurídico sub judice.
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Quanto à existência da ingratidão, válido tecer algumas considerações 

sobre o tema em debate.

O artigo 557 do Código Civil de 2002 elenca situações que podem motivar 

a revogação por ingratidão:

Art. 557. Podem ser revogadas por ingratidão as doações:

I - se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de 

homicídio doloso contra ele;

II - se cometeu contra ele ofensa física;

III - se o injuriou gravemente ou o caluniou;

IV - se, podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que este 

necessitava.

Segundo Flávio Tartuce, “o debate a respeito desse dispositivo refere-

se à natureza taxativa ou exemplifi cativa desse rol”, concluindo o autor que 

“qualquer atentado à dignidade do doador por parte do donatário pode acarretar 

a revogação da doação por ingratidão, cabendo análise caso a caso. Em suma, 

o rol é exemplifi cativo (numerus apertus)”. (Manual de Direito Civil - Volume 

único - 2ª edição, Editora Método, pág. 666 - grifou-se)

Outra não é a conclusão do Enunciado n. 33 do Conselho da Justiça 

Federal, aprovado na I Jornada de Direito Civil, segundo o qual “o Código Civil 

vigente estabeleceu um novo sistema para a revogação da doação por ingratidão, 

pois o rol legal do art. 557 deixou de ser taxativo, admitindo outras hipóteses”.

O conceito jurídico de ingratidão, portanto, é aberto, não se encerrando em 

molduras tipifi cadas previamente em lei.

Segundo lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “o 

referencial a ser levado em conta para a perfeita compreensão da tipicidade 

fi nalística tem de ser a boa-fé objetiva (a eticidade), afi nal de contas a prática de 

uma conduta ingrata afronta contra os deveres anexos e a confi ança presentes 

valorativamente em qualquer contratação (CC, art. 422). seria um caso de 

ruptura da boa-fé objetiva pós contratual”. (Curso de Direito Civil, 6ª Edição, 

Editora Jus Podivm, pág. 797)

Ademais, nos termos do art. 558 da lei civil, “pode ocorrer também a 

revogação quando o ofendido, nos casos do artigo anterior, for o cônjuge, 

ascendente, descendente, ainda que adotivo, ou irmão do doador”, sendo este 

último o caso dos autos.
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 Com efeito, esta Terceira Turma, no julgamento do REsp n. 1.350.464/

SP, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 11.3.2013, pacifi cou o entendimento 

segundo o qual, para a revogação da doação por ingratidão, exige-se que os 

atos praticados, além de graves, revistam-se objetivamente dessa característica, 

pressupondo que

(...) a ingratidão seja exteriorizada por atos marcadamente graves, como 

os enumerados nos incisos dos arts. 1.183 do Código Civil de 1916 e 557 do 

Código Civil de 2002 (atentado contra a vida, crime de homicídio doloso, ofensa 

física, injúria grave ou calúnia, recusa de alimentos - sempre contra o doador - 

destacando-se, aliás, expressamente, quanto à exigência de que a injúria, seja 

grave, o que também se estende, por implícito à calúnia, inciso III dos dispositivos 

anotados).

Esclarecem, ainda, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao 

citar acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que 

a injúria a que se refere o CC/1916 1.183 III (CC 557 III) não tem o mesmo sentido 

que é adotado na esfera criminal. Caracteriza-se a mesma no campo maior da moral, 

tendo como parâmetro a ingratidão do donatário, revelada por agravos morais em 

tratamento inadequado, descaso, indiferença, omissão de socorro às necessidades 

elementares dos doadores. (Código Civil Comentado, 11ª Edição, Revista dos 

Tribunais pág. 925 - grifou-se)

Na espécie, a gravidade dos fatos se afere a partir das provas constantes do 

feito, caracterizadores de uma profunda ingratidão dos familiares da doadora, 

a quem deviam respeito e reconhecimento, destacando-se insultos ofensivos e 

humilhantes e referências desonrosas a sua pessoa, indicadores de indiferença 

com a própria vida e dignidade daquela.

Ao comentar o artigo 544, inciso III, do Código Civil de 2002, Sylvio 

Capanema observa:

(...) Trata-se, agora, da ofensa à integridade moral do doador, que repercute em 

sua esfera íntima, causando-lhe sofrimento d’alma, muitas vezes mais doloroso e 

insuportável que a dor física.

O novo Código perdeu excelente oportunidade para corrigir uma falha, sempre 

apontada pela doutrina, quanto à redação desde inciso, que silencia quanto à 

difamação, que também atinge, e fortemente, a honra subjetiva das pessoas.

Justifi ca-se, na redação original do Código Civil de 1916, a omissão quanto à 

difamação, já que, à época, a lei penal não a considerava como fi gura autônoma, 

referindo-se, apenas, à injúria e à calúnia.
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Já agora a omissão não tem como se sustentar, gerando na mente dos leitores 

a maior perplexidade, levando muitos a supor que pode o donatário difamar, 

impunemente, o doador, o que lhe é tão ofensivo e ingrato quanto a injúria e 

calúnia contra ele assacadas.

A jurisprudência já supriu a lacuna, com sólido apoio na doutrina, não havendo 

a menor dúvida quanto à possibilidade de se revogar, por ingratidão, quando o 

donatário difamou o doador. (Comentários ao Novo Código Civil, Coordenador 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, Volume VIII, Editora Forense, Rio de Janeiro, pág. 

255 - grifou-se)

Portanto, a injúria alcança a honra subjetiva da pessoa como um todo, 

entendendo-se, para tanto, qualquer conduta que fi ra o decoro ou a dignidade 

humana, incluindo-se o ataque à reputação da pessoa (difamação) ou a falsa 

imputação de um crime contra o doador (calúnia) como aptos a ensejar a 

revogação da doação.

O Tribunal de origem, ao considerar cabível a revogação por ingratidão no 

presente caso, por reputar graves os fatos narrados na inicial e demonstrados nos 

autos, amoldou-se aos entendimentos doutrinário e jurisprudencial supracitados 

e, portanto, merece confi rmação.

Reexaminar as circunstâncias em que as ofensas à autora se manifestaram 

demandaria nova incursão fático-probatória que, como se sabe, é interditada a 

esta Corte Superior na via especial. Não é outra a inteligência da Súmula n. 7 

do Superior Tribunal de Justiça: “A pretensão de simples reexame de prova não 

enseja recurso especial”.

(iv) do dispositivo

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa parte, 

nego-lhe provimento.

É o voto.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Relator): Senhor Presidente. 

Acompanho integralmente o voto do Ministro Relator. Tomo a liberdade 

apenas de fazer uma breve declaração de voto, pois, além de o Enunciado 

n. 33 das Jornadas de Direito Civil do CJF ter sido proposto por mim, tive 

oportunidade de analisar o tema em sede doutrinária (SANSEVERINO, Paulo 
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de Tarso Vieira. Contratos Nominados II: contrato estimatório, doação, locação 

de coisas, empréstimo (comodato e mútuo). São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2005, p. 157 e segs.) nos seguintes termos:

1. Conceito jurídico de ingratidão

A mais importante das hipóteses de extinção anormal da doação é a revogação 

por ingratidão do donatário, tendo, por isso, recebido tratamento especial, de 

modo minucioso e individualizado, pelo legislador civil.

O conceito jurídico de ingratidão, que se extrai da norma do art. 557 do novo 

CC, estabeleceu significativas alterações em relação à regra do art. 1.183 do 

CC/1916.

A defi nição jurídica continua sendo mais restrita do que o conceito moral ou a 

noção popular.

O conceito moral de ingratidão repousa nos deveres éticos do donatário 

de ser grato em relação à pessoa do doador, que realizou em seu favor uma 

liberalidade. A noção popular de ingratidão é a do indivíduo mal agradecido, que 

não reconhece os benefícios que recebeu de outrem, como a pessoa que, após 

receber uma ajuda fi nanceira de outra, passa pela rua e não a cumprimenta.

Já o conceito jurídico, insculpido pelo art. 557 do novo CC, é bem mais 

restrito, considerando ingratidão apenas a manifestação concreta do donatário 

de desapreço pelo doador consubstanciada através de fatos graves e objetivos 

(atentado contra a vida ou a integridade física do doador ou seu familiar próximo; 

ofensas à honra; recusa de alimentos).

Os alicerces contratuais da doação, como ato de liberalidade, fi cam fortemente 

abalados quando o donatário pratique algum fato grave, que constitua uma 

agressão pessoal contra o doador ou a seu familiar próximo (cônjuge, ascendente, 

descendente ou irmão).

Ressalte-se que não é qualquer evento que enseja a revogação, devendo ser 

um fato grave. Por exemplo, o donatário, após receber um carro de presente 

de seu padrinho, desentende-se com ele e recusa a concessão de uma carona. 

Moralmente, o ato é reprovável, não se enquadrando, todavia, no conceito 

jurídico de ingratidão. Já uma agressão física ou verbal contra o doador ou seus 

familiares pode ensejar a revogação da doação.

Portanto, os casos confi guradores de ingratidão são apenas fatos objetivos e 

graves que se amoldem nas hipóteses elencadas no artigo 557 do novo Código 

Civil.

2. Rol exemplifi cativo das causas de revogação por ingratidão

A principal modifi cação no conceito jurídico de ingratidão adotado pelo novo 

Código Civil, em relação àquele que era esposado pela norma do art. 1.183 do 

CC/1916, é que esse elenco legal deixou de ser taxativo.
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Na vigência do Código Civil de 1916, a doutrina, embora sem concordar 

com a opção do legislador brasileiro, admitia que o elenco legal era taxativo 

(Agostinho Alvim, op. cit., p. 275). Entendia-se que a enumeração dos casos de 

revogação por ingratidão fora feita numerus clausus pelo legislador, pois o próprio 

caput do art. 1.183 do CC/1916 dizia expressamente: “Só se podem revogar por 

ingratidão as doações...”. Assim, não havia espaço para maior discussão em torno 

da taxatividade, em face da clara adoção pelo legislador do método casuístico.

O novo Código Civil procedeu a uma significativa alteração de rumo na 

questão, modifi cando a redação do caput do art. 557 ao estatuir: “Podem ser 

revogadas por ingratidão as doações...”.

A aparentemente singela mudança operada na redação do texto legal, operada 

pela supressão da expressão “só se podem revogar”, alterou substancialmente a 

natureza do rol das causas de revogação da doação por ingratidão.

O rol legal deixou de ser taxativo, passando a ser exemplifi cativo. Substitui-se o 

método casuístico pelo exemplifi cativo.

Karl Engisch (op. cit., p. 231) lembra que o método exemplifi cativo representa 

uma combinação entre a casuística e as cláusulas gerais.

Na técnica de legislar através do método casuístico, há a confi guração da 

hipótese legal para grupo de casos determinados, evitando-se generalizações 

amplas. Em outras palavras, é “a técnica da regulamentação por fattispecie.” 

(Judith Martins-Costa, op. cit., p. 297).

“Em contrapartida, às cláusulas gerais é assinalada a vantagem da mobilidade 

proporcionada pela intencional imprecisão dos termos da fattispecie” refere 

Judith Martins-Costa (op. cit., p. 298). E prossegue: “a técnica das cláusulas 

gerais enseja a possibilidade de circunscrever em determinada hipótese legal 

(estatuição) uma ampla variedade de casos cujas características específi cas serão 

formadas por via jurisprudencial, e não legal (op. cit., p. 299).

Em posição intermediária, situa-se a técnica legislativa do método 

exemplifi cativo, que combina a casuística e as cláusulas gerais.

Foi o que ocorreu com a estatuição das hipóteses legais caracterizadoras da 

ingratidão. O CC/1916 adotava o método casuístico, elencando taxativamente, 

em seu art. 1.183, as hipóteses caracterizadoras de ingratidão. No novo CC, o 

legislador alterou o método e as hipóteses legais passaram a conter apenas 

exemplos de casos de ingratidão.

Assim, a partir da vigência do novo CC, passou a ser admissível a revogação 

da doação por outros casos não previstos expressamente na lei desde que se 

mostrem igualmente graves e confi gurem ingratidão.

Por exemplo, os atos ilícitos dolosos contra o patrimônio do doador, como um 

furto (ou estelionato) praticado pelo donatário confi guram modos de ingratidão, 

apesar de não se enquadrarem em nenhuma das hipóteses do art. 557 do novo 
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CC. No sistema do CC/1916, essa doação seria irrevogável. No sistema do novo CC, 

poderá ser revogada, pois o rol legal passou a ser exemplifi cativo, deixando de ser 

taxativo e passando a abranger outros fatos graves.

A intenção do legislador de ampliar as hipóteses de ingratidão fi ca bem clara 

no exame de outras alterações procedidas nesta secção. De um lado, passou 

a admitir a revogação da doação por fatos ofensivos a parentes próximos do 

doador (art. 558 do novo CC), enquanto, de outro lado, estendeu a legitimidade 

ativa aos seus herdeiros na hipótese de homicídio do doador (art. 561).

Essas modificações operadas pelo legislador têm explicação histórica na 

insatisfação da doutrina com o CC/1916.

Efetivamente, o sistema fechado adotado pelo CC de 1916, que estabelecia um 

rol taxativo de fatos caracterizadores de ingratidão, era objeto de contundente 

crítica doutrinária.

Miguel Reale (Revogação da Doação por Injúria Grave, p. 76), após afi rmar que 

a parte do Código Civil de 1916 relativa à ingratidão da doação era “sabidamente, 

uma das mais retrógradas”, propugnava pela ampliação do conceito de “injúria 

grave” para adaptá-lo “aos valores prevalentes na sociedade contemporânea”.

O próprio Agostinho Alvim (op. cit., p. 274), responsável pela redação da 

parte do Projeto de Código Civil referente ao Livro das Obrigações, em sua obra 

específi ca acerca do contrato de doação, deixou expresso o seu desagrado com 

a opção feita pelo Código Civil de 1916 acerca do tema, chegando a manifestar a 

sua preferência pela pura e simples abolição da possibilidade de revogação por 

ingratidão, conforme previsto no Esboço de Teixeira de Freitas.

Preconizou, alternativamente, a adoção de um modelo aberto semelhante ao 

estatuído pelo Código Civil alemão (BGB), que, em seu § 530, adota uma cláusula 

geral de ingratidão, atribuindo ao juiz, no exame do caso concreto, a verifi cação 

da ocorrência de ato que a caracterize, dispondo o seguinte: “§ 530 - A doação 

pode ser revogada quando o donatário se torne culpado por falta grave contra o 

doador, ou um de seus parentes próximos, de uma grande ingratidão. O herdeiro 

do doador não tem o direito de revogação a não ser no caso em que o donatário 

tenha, intencionalmente ou ilegalmente, causado a morte do doador, ou o tenha 

impedido de revogar a doação.”

Na exposição de motivos complementar do Anteprojeto, Agostinho Alvim, 

renovando a crítica contra a estreiteza do CC/1916, propugnou por um enunciado 

normativo ainda mais aberto: “A doação pode ser revogada quando o donatário, 

mostrando-se ingrato para com o doador, comete falta grave contra ele ou pessoa 

de seu estreito círculo familiar.” (Jones de Figueirêdo Alves, op. cit., p. 491).

A comissão revisora e elaboradora, embora acolhendo a crítica, optou por 

simplesmente suprimir as duas primeiras palavras do enunciado normativo do 

art. 557 do novo CC (“só se”).
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Com isso, apesar de não o ter feito com a recomendável clareza, o novo CC, 

com a decisiva participação de Miguel Reale e Agostinho Alvim, culminou por 

promover as alterações reivindicadas, tornando o rol exemplifi cativo e ampliando 

as hipóteses caracterizadoras da ingratidão.

Forjou-se, assim, um novo e mais amplo conceito de ingratidão.

Não se chegou ao extremo do modelo alemão de adoção pura e simples de 

uma cláusula geral de ingratidão em que pese a simpatia do nosso legislador 

do novo Código Civil pelos modelos abertos. Miguel Reale (Visão Geral do Novo 

Código Civil, p. XVI) manifesta expressamente sua simpatia pela teoria do direito 

concreto, apoiado em Engisch, Betti e Larenz, cujos exemplos mais marcantes 

são as cláusulas gerais e os conceitos jurídicos indeterminados que conferem aos 

magistrados maior participação decisória no processo de concreção da norma.

Portanto, o novo CC, ao estabelecer o conceito de ingratidão, avançou em 

relação ao modelo fechado do método casuístico do art. 1.183 do Código Civil 

de 1916, para o exemplifi cativo, podendo-se identifi car, no art. 557 do novo CC, 

outros casos, além daqueles previstos no texto legal.

Na Jornada de Direito Civil, promovida pelo Centro de Estudo do Superior 

Tribunal de Justiça no mês de setembro de 2002, foi aprovada proposição 

de minha autoria acerca do tema com o seguinte teor: “O novo Código Civil 

estabeleceu um novo sistema para revogação da doação por ingratidão, pois o rol 

legal previsto pelo art. 557 deixou de ser taxativo, admitindo, excepcionalmente, 

outras hipóteses.”

A ementa da proposição aprovada deixa expressa a excepcionalidade da 

revogação da doação por ingratidão, devendo, por isso, versar acerca de um fato 

objetivo e grave, que guarde correlação com as quatro hipóteses expressamente 

previstas pelo novo CC como caracterizadoras da ingratidão (homicídio, lesões 

corporais, ofensas à honra e recusa de alimentos), que passarão, em seguida, a 

serem analisadas individualmente.

Exemplo é o caso de injúria grave que serviu de fundamento para a 

manifestação de Miguel Reale (Revogação da Doação por Injúria Grave, pp. 76-

82). Após a transmissão, através de doação com reserva de usufruto vitalício, 

do controle acionário de suas empresas para seus descendentes, os donatários 

tentaram subtrair o doador da sua direção através de reforma estatutária e, 

posteriormente, através de duas demandas judiciais. Em função disso, o doador 

ingressou com ação revocatória da doação por injúria grave, com parecer 

favorável do Professor Miguel Reale. Mesmo que não se considere enquadrado o 

caso na hipótese específi ca de injúria grave, amoldar-se-ia, na vigência do novo 

CC, no conceito ampliado de ingratidão.

Nessa mesma linha, Jones Figueirêdo Alves (op. cit., p. 493) reconhece também 

a abertura procedida pelo novo texto legal: “o elenco das causas que autorizam a 

revogação deixa de ser taxativo.”
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Paulo Luiz Netto Lôbo (op. cit., p. 360), embora ainda sustente que o rol de 

causas de ingratidão constantes dos quatro incisos do art. 558 do novo CC seja 

numerus clausus, complementa com a seguinte observação: “Sem embargo da 

tipicidade fechada, a fi nalidade ética das hipóteses de ingratidão recomenda 

que a interpretação se faça sempre em benefício de sua realização, vale dizer, 

na dúvida da incidência ou não da hipótese, deve ser interpretada em sentido 

favorável ao doador, salvo quando depender de decisão judicial (op. cit., p. 

361). Assim, embora ainda sustentando a natureza taxativa do rol das causas 

de revogação da doação por ingratidão, o autor manifesta-se no sentido da 

necessidade de sua fl exibilização na via interpretativa.

Com a devida vênia, conforme exposto, não há mais necessidade desse esforço 

interpretativo, bastando que se atente para a mudança operada no caput do art. 

557 do novo CC.

Exige-se, entretanto, cautela do juiz para evitar exageros nas tentativas de 

revogação da doação por ingratidão, gerando insegurança jurídica. A experiência, 

no direito de família, tem mostrado que, com freqüência, após uma doação de 

um bem valioso a um familiar, havendo um desentendimento, as partes tentam 

desfazer o negócio.

Por isso, deve-se enfatizar a natureza excepcional da revogação por ingratidão, 

que somente será possível em situações graves, que denotem um forte desapreço 

do donatário pelo doador e que se amolde no restrito signifi cado jurídico de 

ingratidão.

Em síntese, o rol dos fatos caracterizadores da ingratidão deixou de ser 

taxativo, admitindo, excepcionalmente, outras causas para revogação da doação.

Com esses acréscimos, acompanho integralmente o voto do eminente 

relator.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.605.489-SP (2016/0001175-8)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: Vinicola Perini Ltda

Advogados: Durval Luz Balen e outro(s) - RS006618

Eduardo Bridi - RS030718
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Advogada: Raquel Ruaro de Meneghi Michelon - RS048145

Recorrido: Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor 

- ANADEC

Advogado: Ronni Fratti - SP114189

EMENTA

Recurso especial. Processual Civil. Ação civil pública. Vinho. 

Rótulo. Legislação específi ca. Artigo 2º da Lei n. 8.918/1994. Decreto 

n. 6.871/2009. Observância. Código de Defesa do Consumidor. Não 

aplicabilidade. Denunciação da lide. Direito de garantia decorrente de 

lei ou de contrato. Inexistência.

1. À luz do art. 70, III, do CPC/1973, é imprescindível que o 

litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, 

em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda, o que não 

ocorre na hipótese.

2. O artigo 2º da Lei n. 8.918/1994, que prevê o registro necessário 

para a comercialização de bebidas, e o seu decreto regulamentador 

(Decreto n. 6.871/2009) não se aplicam às bebidas derivadas da uva.

3. Inexiste a obrigação legal de se inserir nos rótulos dos vinhos 

informações acerca da quantidade de sódio ou de calorias (valor 

energético) presente no produto.

4. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso 

concreto ante o princípio da especialidade.

5. A rotulagem dos produtos que a recorrente fabrica atende 

estritamente às normas administrativas impostas pelos órgãos de 

fi scalização governamentais, tendo obtido sua aprovação junto ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

6. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

decide a Terceira Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio 
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Bellizze (Presidente), Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Paulo de Tarso 

Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 4 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 18.10.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se de recurso especial 

interposto por Vinícola Perini Ltda., com fundamento na alínea “a” do permissivo 

constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo assim ementado:

Apelação Cível. Ação civil pública. Inclusão de dados relativos a calorias e 

teor de sódio nos rótulos de todos os vinhos comercializados pela ré. Dever de 

informação clara e precisa ao consumidor que decorre da Constituição Federal 

e do Código de Defesa do Consumidor. Sentença de Improcedência reformada. 

Recurso provido (e-STJ fl . 31).

Na origem, cuida-se de ação coletiva proposta pela Associação Nacional 

de Defesa da Cidadania e do Consumidor - ANADEC (e-STJ fl s. 1-19) contra a 

Vinícola Perini Ltda. na qual aponta violação dos arts. 6º, III, e 31 do Código 

de Defesa do Consumidor em virtude da omissão de informações essenciais, tais 

como as calorias e a quantidade de sódio que possuem, e que deveriam constar 

dos rótulos das bebidas alcóolicas comercializadas pela ré.

No entender da autora, “a ANVISA não regulamenta a rotulagem de 

bebidas alcoólicas” (e-STJ fl . 3), motivo pelo qual se aplicaria ao caso o Código 

de Defesa do Consumidor. Entende, ainda, que a falta de informação sobre a 

composição do vinho produzido pela requerida enseja propaganda enganosa, 

nos termos do art. 37 do CDC. Por fi m, formula pedido de obrigação de fazer 

sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consistente em 

que seja informado nos rótulos dos produtos que a ré fabrica e comercializa a 

quantidade de sódio e caloria neles contidos.

O Ministério Público estadual opinou pela improcedência da ação nos 

termos que ora se transcrevem:
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(...) O caso em questão, diz respeito ao produto vinho, ou seja, trata-se de bebida 

alcoólica, portanto, por si só, tem várias restrições legais, até mesmo no âmbito 

criminal.

Todavia, a regulamentação também é feita pela ANVISA, inclusive, exigem-

se alertas nos rótulos condizentes com a categoria de bebidas alcoólicas: “evite o 

consumo excessivo de álcool” e “O álcool pode causar dependência e em excesso 

é prejudicial à saúde”. Desta forma, o consumo moderado da bebida já é um 

alerta do rótulo. Portanto, cabe a indagação: poderá refletir efeitos à saúde 

relativamente ao sódio e as calorias ingeridas, se houver moderação?

Por outra banda, a informação complementar que se pretende na presente 

ação tem como princípio o direito de informação ao consumidor no momento da 

oferta.

Porém, pode ser considerada excessiva diante das outras informações que já 

constam do rótulo, mesmo porque há órgão federal fi scalizador da comercialização 

(...) (e-STJ fl s. 240-241 - grifou-se).

A ação foi julgada improcedente por sentença proferida pelo Juízo da 14ª 

Vara Cível da Comarca da Capital, que afastou o pedido de denunciação da lide à 

União, por reputar ausentes as hipóteses autorizadoras da intervenção, aduzindo, no 

mérito, o que se segue:

(...) A documentação juntada pela requerida em sua contestação demonstra 

que a rotulagem dos produtos que fabrica atende estritamente às normas 

administrativas impostas pelos órgãos de fi scalização governamentais.

A autorização dada pela legislação para a propositura de ações por associações, 

de qualquer natureza, não importa em atribuição de prerrogativa de imposição 

de normas e regras próprias, segundo os seus interesses, àqueles que atuam no 

ramo industrial.

Isso importaria em verdadeira subversão da ordem social, a permitir que as 

regras particulares fossem impostas coativamente, com violação às prerrogativas 

do Estado, em especial do Poder Legislativo.

A ré se submete a regras de caráter geral, que se aplicam a todos aqueles que 

exploram seu ramo de atividade.

A importância e necessidade de informações exigidas pela autora somente 

pode ser aferida pelo Estado, no exercício regular do Poder de Polícia Sanitária e 

se a autora entende que não estão sendo exigidas informações pertinentes deve 

voltar-se contra a União. 

Nos termos do artigo 2º da Lei n. 8.918/1994 e dos Decretos n. 99.066/1990 e 

n. 6.871/2009, que regulamentam essa lei, compete ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento a responsabilidade pelo registro, padronização, 
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classifi cação, inspeção e fi scalização da produção e do comércio de bebidas em geral, 

incluindo os que são fabricados pela ré.

A lei exige o registro desses produtos (arts. 14 e seguintes do Decreto n. 

99.066/1990, arts. 6º e seguintes do Decreto n. 6.871/2009), e de sua rotulagem, 

que é submetida a aprovação do Ministério (art. 46 do Decreto n. 99.066/1990), de 

acordo com padrões que são fi xados por esse órgão.

A documentação trazida pela ré dá conta de que todos os seus rótulos passaram 

pelo crivo do Ministério da Agricultura e atendem aos padrões por ele estabelecidos.

Com relação às informações exigidas pela autora, observa-se que não estão 

inseridas naquelas impostas pela legislação de regência, como se vê do art. 11 

do Decreto n. 6.871/2009 (...)

As Instruções Normativas do MAPA n. 55/2002 e 54/2009 estabelecem os 

procedimentos e padrões a serem seguidos pelas empresas produtoras, importadoras, 

distribuidoras de vinhos para rotulagem de seus produtos e, nelas não se exige 

indicação de quantidade de sódio e de calorias.

Ante o exposto, julgo improcedente a ação, deixando de condenar a associação 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

nos termos do art. 18 da Lei n. 7.357/1985 (e-STJ fl s. 243-247 - grifou-se).

Ao julgar a apelação da ANADEC (e-STJ fls. 251-262), o Tribunal 

de origem, por unanimidade, à luz da Constituição Federal e do Código de 

Defesa do Consumidor, reformou integralmente a sentença, nos termos da ementa 

supratranscrita e da seguinte fundamentação, transcrita no que interessa:

(...) 18. Contudo, e a partir de tal premissa, não há como se esquivar do artigo 

6º do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal elaborada por ordem 

Constitucional, nos termos do artigo 48 das disposições transitórias e, ainda, lei de 

“ordem pública e interesse social” - vide seu artigo 1º). Dispõe referido dispositivo 

legal que:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especifi cação correta de quantidade, características, composição, qualidade, 

tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (Redação 

dada pela Lei n. 19.741 de 2012);

19. Registre-se que o artigo 7º do mesmo diploma dispõe que:

Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados 

ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação 

interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas 

competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, 

analogia, costumes e equidade (Destaquei).
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20. Não bastasse, o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor também 

consigna que:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de Informação ou comunicação de 

caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, 

mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da 

natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e 

quaisquer outros dados sobre produtos e serviços (...) § 3º Para os efeitos deste 

código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre 

dado essencial do produto ou serviço (Destaquei).

21. Portanto, o fato de lei federal específi ca e seu decreto regulamentador 

deixarem de ordenar a inserção da informação que se pretende fazer constar dos 

rótulos das garrafas comercializadas pela ré, não exime a ora recorrida de cumprir 

a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor que impõem (e como 

norma de ordem pública, impõem de modo imediato e automático) a defesa 

do consumidor, com o fornecimento de informações claras sobre o produto, 

sobretudo quando relacionadas à saúde, bem constitucionalmente protegido.

22. Não há falar, s.m.j., em revogação ou declaração de invalidade do decreto 

que regulamenta a lei específica mencionada em caso de procedência da 

demanda (como sustenta o Ministério Público às fl s. 333).

23. Com efeito, não se está a negar vigência ao Decreto, pois a determinação 

para que a ré informe com precisão os consumidores decorre da Carta Magna e 

da legislação consumerista, sem prejuízo da obrigatoriedade de observância das 

regras inseridas no referido decreto. Também não há falar em atuação indevida do 

Judiciário, reitere-se, já que a prestação jurisdicional está lastreada em Lei e, mais, 

na própria Constituição Federal, que determina a separação dos poderes (os quais 

devem atuar de forma harmônica, porém, assim como devem coexistir neste caso 

concreto a norma constitucional, a legislação consumerista e o decreto em questão) 

(...) (e-STJ fl s. 310-322 - grifou-se).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl . 346).

Nas razões do especial (e-STJ fl s. 353-368), Vinícola Perini LTDA. aponta 

violação dos seguintes dispositivos, com as respectivas teses:

(i) artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil/1973 - porque 

teria havido negativa de prestação jurisdicional, visto o Tribunal de origem ter 

deixado de se manifestar acerca de aspecto relevante da demanda suscitado 

em embargos de declaração, a saber: o requerimento da denunciação da lide 

à União, ente responsável pelo exame e aprovação da rotulagem dos produtos 

comercializados pela recorrente. Alega, ainda, que “tem o registro de seus 

vinhos conferido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 
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MAPA, a fi m de garantir seu direito de regresso” (e-STJ fl . 356), o que atrairia a 

competência da Justiça Federal para julgar o feito, sob pena de nulidade;

(ii) artigos 70, III, e 113 do Código de Processo Civil/1973 - por entender 

que seria da União a responsabilidade pelo exame e pela aprovação da rotulagem 

dos produtos comercializados pela recorrente, que obteve o registro de seus 

vinhos por meio de processo administrativo adequado, e

(iii) artigo 2º da Lei n. 8.918/1994 e Decreto n. 6.871/2009, que dispõem 

sobre a padronização, classifi cação, registro, inspeção, produção e a fi scalização 

das bebidas produzidas e comercializadas pela recorrente, já que

(...) a lei exige o registro dos produtos comercializados pela Recorrente e de 

sua rotulagem, que é submetida a aprovação do Ministério (artigo 46, do Decreto 

n. 99.066/1990) e de acordo com os padrões fi xados por este órgão, sendo que a 

Recorrente passou pelo crivo da MAPA.

Com efeito, as instruções normativas da MAPA que estabelecem os procedimentos 

e padrões a serem seguidos pelas empresas produtoras, importadoras, distribuidoras 

de vinhos para rotulagem de seus produtos não prevê a indicação de quantidade de 

sódio e calorias (...) (e-STJ fl . 362 - grifou-se).

Ressalta, ainda, que “não há na legislação pátria nenhuma norma que 

determine a indicação de calorias do vinho” e que “a obrigatoriedade das 

informações exigidas pela recorrida somente pode ser aferida pelo Estado no 

exercício regular do Poder de Polícia Sanitária” (e-STJ fl . 363). Afi rma, inclusive, 

que “as bebidas alcóolicas são excluídas, pela ANVISA do Regulamento RDC 

360/2003 que trata de rotulagem de alimentos” (e-STJ fl . 363); e

(iv) artigo 461, § 6º, do Código de Processo Civil/1973 - ao argumento 

de que a multa cominatória diária fi xada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais) pelo descumprimento da decisão judicial de inclusão nos vinhos da 

quantidade de sódio e calorias é excessiva, motivo pelo qual requer a redução das 

astreintes, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida.

Após as contrarrazões (e-STJ fl s. 418-430), o recurso foi inadmitido na 

origem, ascendendo os autos a esta instância por força de decisão proferida em 

agravo.

O Ministério Público Federal, instado a se manifestar, opinou, por meio do 

sua representante, a Subprocuradora-Geral da República Sandra Cureau, pelo 

provimento parcial do recurso especial, nos seguintes termos:
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Recurso especial. Direito do Consumidor. Ação civil pública. Inclusão de dados 

relativos a calorias e teor de sódio nos rótulos de todos os vinhos comercializados 

pela ré. I - Omissão no acórdão impugnado reconhecida, alegada em embargos 

de declaração, a respeito da necessidade de denunciação à lide da União. II - 

Prejudicialidade das demais alegações, ante a necessidade de integração do 

acórdão recorrido. III - Parecer pelo provimento do recurso especial, devendo os 

autos retornarem ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para saneamento 

da omissão apontada (e-STJ fl . 481).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): O recurso merece 

prosperar.

(i) Da violação do art. 535 do CPC/1973

Afi gura-se inviável o acolhimento da pretensão recursal no tocante ao 

artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973.

Segundo a recorrente, o Tribunal de origem teria deixado de se pronunciar 

acerca de ponto relevante, qual seja: a alegação de necessidade de denunciação 

da lide à União.

O que se verifica dos autos, entretanto, é que o Tribunal de origem, 

provocado mediante a oposição de aclaratórios, manifestou-se expressamente 

acerca do tema, conforme consignado:

(...) Ressalte-se que a própria sentença bem afastou a questão da denunciação 

da lide, pois, de fato, “não está presente qualquer das hipóteses autorizadoras da 

intervenção de terceiro previstas no art. 70 do CPC” (fl s. 296).

De todo modo, tendo sido devidamente motivado o entendimento esposado 

por esta C. 2ª Câmara de Direito Privado, eventual acesso às vias extraordinárias 

não restará prejudicado, dando-se por prequestionada a matéria (e-STJ fl . 348 - 

grifou-se).

Tendo o acórdão recorrido se manifestado a respeito do ponto considerado 

omisso, ainda que não no sentido pretendido pela parte, e de forma sucinta, não 

há falar em negativa de prestação jurisdicional.

Sobre o tema, o seguinte precedente:
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Processo Civil. Agravo. Exceção de pré-executividade. Negativa de prestação 

jurisdicional. Inexistência de omissão ou contradição.

1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões, 

obscuridades ou contradições existentes nos julgados. Trata-se, pois, de recurso 

de fundamentação vinculada, restrito a situações em que se verifi ca a existência 

dos vícios na lei indicados.

2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está claro e 

suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia (...) 

(AgRg no Ag 1.176.665/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, 

julgado em 10.5.2011, DJe 19.5.2011).

(ii) Da Denunciação da lide à União

Não assiste razão à recorrente quanto ao pedido de denunciação da lide à 

União.

De acordo com o art. 70, III, do CPC/1973, é imprescindível que o 

litisdenunciado esteja “obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação 

regressiva, o prejuízo do que perder a demanda”, o que não ocorre na hipótese. 

No caso concreto, não há lei nem contrato prevendo tal ação regressiva.

Nesse sentido:

Embargos de divergência. Direito Processual Civil. Denunciação à lide. Direito 

de garantia decorrente de lei ou de contrato. Inexistência.

1. A denunciação à lide, fora das hipóteses dos incisos I e II do artigo 70 do 

Código de Processo Civil, somente é cabível quando há efetivo direito de garantia 

decorrente de lei ou de contrato, sub-rogando-se o denunciado no lugar do 

demandado, não bastando a mera vinculação lógica e formal entre os contratos 

fi rmados entre demandante e demandado e entre demandado e denunciado.

2. Não estando a Caixa Econômica Federal obrigada por lei nem por contrato 

a indenizar os eventuais prejuízos da Construtora em ação regressiva, mormente 

quando resultam de pretendido índice de reajuste diverso do previsto no contrato 

de fi nanciamento assinado entre a empresa pública e a Companhia de Habitação 

Popular de Bauru - COHAB/BU, não há falar em direito de regresso e, por isso, em 

violação qualquer dos princípios da celeridade e da economia processual, sendo 

incabível a pretendida denunciação à lide com fundamento no artigo 70, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

3. Rejeitados ambos os embargos de divergência (EREsp 681.881/SP, Rel. 

Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, julgado em 4.5.2011, DJe 7.11.2011).

Processual Civil. Denunciação da lide. Art. 70, III, do CPC. Hipótese não 

confi gurada. Indeferimento.
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1. Nos termos do art. 70, III, do CPC, para que se defi ra a denunciação da lide, 

é necessário que o litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo contrato, a 

indenizar a parte autora, em ação regressiva, o que não ocorre na hipótese.

2. Recurso não provido (REsp n. 948.553/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, julgado em 18.12.2008, DJe 18.2.2009).

Aliás, saliente-se que a mera aplicação de lei federal não é circunstância 

apta a atrair a presença da União no polo passivo da lide, sob pena de todo 

e qualquer feito que verse sobre legislação federal atrair, necessariamente, a 

sua intervenção ou a competência da Justiça Federal. Se assim fosse, acórdãos 

proferidos pelos Tribunais de Justiça dos estados não desafi ariam recursos 

especiais, situação inconcebível.

Ademais, o fato de o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

- MAPA - haver aprovado a rotulagem dos produtos comercializados pela 

recorrente não gera, só por isso, o direito de regresso contra a União. Não 

há previsão de direito de regresso contra órgão que emite registro para a 

comercialização de vinho para empresa que preenche os requisitos necessários 

para tanto.

Em sentido análogo:

Responsabilidade Civil. Deformidades físicas em razão do uso, pela genitora, 

de medicamento contendo Talidomida. Indenização. Cabimento. Processual Civil. 

Recurso especial. Ofensa aos arts. 1º, 2º, 267, IV, 295, III, 468, 522, do CPC e 159 e 

1.518, do antigo Código Civil. Prequestionamento. Ausência. Incidência da Súmula 

211/STJ. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo da 

parte. Arts. 47 e 77, III, do CPC e 896, da Lei Material Civil. Violação. Inocorrência. 

Art. 70, III, CPC. Denunciação à lide. Impossibilidade, no caso. (...) III - A mera 

circunstância de a União Federal, por meio do Ministério da Saúde, haver concedido 

ao laboratório réu licença para comercialização do remédio desastroso e nocivo, 

não gera, só por isso, o direito de regresso contra a Fazenda Nacional, ao pálio da 

denominada responsabilidade objetiva. A licença de fabricação e comercialização, 

em tais casos, concedida à vista das informações de pesquisa fornecidas pelo 

próprio laboratório e, assim, a via regressiva corresponderá a venire contra factum 

proprium. (...) V - Recurso especial não conhecido (REsp 60.129/SP, Rel. Ministro 

Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20.9.2004, DJ 16.11.2004 - 

grifou-se).

É evidente que “a denunciação da lide, como modalidade de intervenção 

de terceiros, busca atender aos princípios da economia e da presteza na entrega 

da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando susceptível de 
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pôr em risco tais princípios” (REsp n. 216.657/SP, Rel. Ministro Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 16.11.1999). Desse modo, o instituto 

processual da denunciação da lide conecta-se, de maneira indissociável, à própria 

celeridade e efi ciência na prestação jurisdicional, motivo pelo qual não merece 

ser acolhido o pedido.

(iii) Da violação do art. 2º da Lei n. 8.918/1994

No mérito, razão assiste à recorrente.

Primeiramente, saliente-se que ao Estado incumbe o dever de fi scalizar 

a comercialização ou a publicidade de bebidas alcoólicas. Indubitavelmente o 

governo deve agir de modo a proteger a saúde dos consumidores e a promover 

a venda de produtos de qualidade no mercado. Todavia, a regulação encontra 

limites na livre concorrência e nos possíveis impactos que novas exigências 

refl etem tanto nas empresas como na livre economia de mercado.

No caso concreto, a informação clara e leal extrai-se do comando legal, 

não havendo falar em descumprimento da legislação pátria pela vinícola ora 

recorrente, que cumpriu com os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico.

Não se nega a importância de se conhecer os ingredientes nutricionais 

dos produtos alimentícios. Todavia, no caso do vinho, a legislação retira tal 

obrigatoriedade, como se afere da legislação específi ca, que afasta a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, haja vista o princípio da especialidade (lex 

specialis derrogat lex generalis).

Incide ao caso o artigo 2º da Lei n. 8.918/1994, que prevê o registro 

necessário para comercialização de bebidas, bem como seu decreto 

regulamentador (Decreto n. 6.871/2009), que não se aplica às bebidas alcoólicas 

derivadas da uva:

Lei n. 8.918/1994:

Art. 2º O registro, a padronização, a classificação e, ainda, a inspeção e a 

fi scalização da produção e do comércio de bebidas, em relação aos seus aspectos 

tecnológicos, competem ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

ou órgão estadual competente credenciado por esse Ministério, na forma do 

regulamento. (Redação dada pela Lei n. 13.001, de 2014)

Decreto n. 6.871/2009 (Regulamenta a Lei n. 8.918, de 14 de julho de 

1994, que dispõe sobre a padronização, a classifi cação, o registro, a inspeção, a 

produção e a fi scalização de bebidas):
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Art. 1º O registro, a padronização, a classifi cação, a inspeção e a fi scalização 

da produção e do comércio de bebidas obedecerão às normas fi xadas pela Lei n. 

8.918, de 14 de julho de 1994, e pelo disposto neste Regulamento.

Parágrafo único. Excluem-se deste Regulamento os vinhos, o vinagre, o suco 

de uva e as bebidas alcoólicas derivadas da uva e do vinho. (grifou-se)

A legislação aplicável à espécie, portanto, não obriga a recorrente a inserir 

nos rótulos das bebidas que comercializa - no caso, vinhos - informações acerca 

da quantidade de sódio ou de calorias (valor energético) contida no produto, 

como bem acentuado pela sentença de improcedência da ação civil pública 

proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital, que merece ser 

restabelecida:

(...) A documentação juntada pela requerida em sua contestação demonstra 

que a rotulagem dos produtos que fabrica atende estritamente às normas 

administrativas impostas pelos órgãos de fi scalização governamentais.

A autorização dada pela legislação para a propositura de ações por associações, 

de qualquer natureza, não importa em atribuição de prerrogativa de imposição 

de normas e regras próprias, segundo os seus interesses, àqueles que atuam no 

ramo industrial.

Isso importaria em verdadeira subversão da ordem social, a permitir que as 

regras particulares fosses impostas coativamente, com violação às prerrogativas 

do Estado, em especial do Poder Legislativo.

A ré se submete a regras de caráter geral, que se aplicam a todos aqueles que 

exploram seu ramo de atividade.

A importância e necessidade de informações exigidas pela autora somente 

pode ser aferida pelo Estado, no exercício regular do Poder de Polícia Sanitária e 

se a autora entende que não estão sendo exigidas informações pertinentes deve 

voltar-se contra a União.

Nos termos do artigo 2º da Lei n. 8.918/1994 e dos Decretos n. 99.066/1990 e 

n. 6.871/2009, que regulamentam essa lei, compete ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento a responsabilidade pelo registro, padronização, 

classifi cação, inspeção e fi scalização da produção e do comércio de bebidas em 

geral, incluindo os que são fabricados pela ré.

A lei exige o registro desses produtos (arts. 14 e seguintes do Decreto n. 

99.066/1990, arts. 6º e seguintes do Decreto n. 6.871/2009), e de sua rotulagem, 

que é submetida a aprovação do Ministério (art. 46 do Decreto n. 99.066/1990), de 

acordo com padrões que são fi xados por esse órgão.

A documentação trazida pela ré dá conta de que todos os seus rótulos passaram 

pelo crivo do Ministério da Agricultura e atendem aos padrões por ele estabelecidos.
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Com relação às informações exigidas pela autora, observa-se que não estão 

inseridas naquelas impostas pela legislação de regência, como se vê do art. 11 do 

Decreto n. 6.871/2009 (...)

As Instruções Normativas do MAPA n. 55/2002 e 54/2009 estabelecem os 

procedimentos e padrões a serem seguidos pelas empresas produtoras, importadoras, 

distribuidoras de vinhos para rotulagem de seus produtos e, nelas não se exige 

indicação de quantidade de sódio e de calorias.

Ante o exposto, julgo improcedente a ação, deixando de condenar a associação 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

nos termos do art. 18 da Lei n. 7.357/1985 (e-STJ fl s. 243-247 - grifou-se).

Aliás, o próprio acórdão afi rma que, “de fato, a Lei n. 8.918/1994 (que 

dispõe sobre a padronização, a classifi cação, o registro, a inspeção, a produção e 

fi scalização de bebidas) e o Decreto n. 6.871/2009 que a regulamenta explicitam 

os dados que devem constar dos rótulos, dentre os quais não se encontram aqueles 

objeto desta lide (sódio e calorias) (e-STJ fl . 315 - grifou-se).

No caso, a recorrente apenas cumpriu o teor da Lei n. 8.918/1994, 

regulamentada pelo Decreto n. 6.871/2009, fazendo constar do rótulo da bebida 

fabricada as informações exigidas pelo ordenamento pátrio.

Por outro lado, saliente-se que a Resolução-RDC n. 360, de 23 de 

dezembro de 2003, de autoria da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), regulamentadora da Lei n. 6.437/1977, tornou 

obrigatória a rotulagem nutricional de alimentos embalados e comercializados 

nos países integrantes do Mercosul, visando proteger a saúde da população em 

geral. Contudo, excluiu do seu âmbito de aplicação, dentre outros produtos, as 

bebidas alcoólicas, o que exime a recorrente de declarar no rótulo as propriedades 

nutricionais do vinho que produz.

No caso vertente, o consumidor, antes de adquirir o vinho, já recebe a 

informação adequada e completa exigida por lei específi ca, sufi cientemente apta 

a cumprir com a fi nalidade de prevenção de danos à saúde. O rótulo do vinho é, 

sem dúvida, uma forma de comunicação entre produtores e consumidores, e, em 

regra, é padronizado no mundo inteiro.

Em Direito comparado, pode-se citar, ainda, a nova regulação da União 

Europeia n. 1.169/2011 acerca do direito de informação aos consumidores 

quanto ao valor nutricional e aos ingredientes de alimentos adquiridos, do 

qual foram excluídas as bebidas alcoólicas fermentadas, que continuaram 

submetendo-se a outra regulamentação, a saber, Annex XIb to Regulation (EC) 
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n. 1.234/2007, que não exige nenhuma menção a calorias ou quantidade de 

sódio em vinho.

Saliente-se, por oportuno, que a produção de vinho difere de outros 

alimentos por não possuir uma fórmula certa e ter características próprias 

que difi cultam a informação nutricional pois são elaborados com ingredientes 

únicos, exclusivos e variáveis, dependendo do tempo de armazenagem e de 

condições da natureza, tendo em vista o processamento das substâncias usadas, 

a qualidade e safra da uva e a inclusão de ácidos ou açúcar para obtenção de 

uma bebida mais ou menos ácida ou doce. Ademais, a análise nutricional é 

conduzida diferentemente por região, não havendo falar em receita padrão da 

bebida, sob pena de reduzir a qualidade em determinadas hipóteses e quebrar a 

exclusividade do produto.

É considerado, em princípio, “a single ingredient food” (um produto singular) 

em muitas regulações internacionais.

A propósito:

(...) Wine is a unique product, crafted from highly variable raw materials. It is not, 

and cannot be, made to a recipe and the fi nal composition and characteristics of the 

wine cannot be fully anticipated at the time the grapes are harvested.

The need for winemakers to intervene in order to produce wine with acceptable 

sensory characteristics from such highly variable raw materials has been recognized 

for centuries. For example, cooler climate producers generally have more than enough 

acidity in their grapes, but will often need to add sugar to obtain an appropriate fi nal 

alcohol content and a sensory balance between the sugar and acid in the fi nished 

wine. Warmer climate producers, in contrast, seldom have problems getting suffi  cient 

sugar in their grapes for fermentation purposes, but their grapes can lack acidity, 

which will often need to be augmented through an acid adjustment. In both these 

cases, the aim is to arrive at a fi nished product with a balance between sugar and 

acidity that will be acceptable to consumers and have an appropriate shelf-life.

Such production needs for wine are acknowledged in the EU wine regulations, 

which allow additions of sugar (in various forms) and acids, and makes allowances 

for extra additions in years of exceptional climatic conditions. Throughout the 

winemaking process, right up to the point just before bottling, the winemaker may 

make blends of separate wines that have each had their own series of adjustments, 

and may make further enhancements to the fi nal blend until it is ready for bottling. 

Each intervention could aff ect aspects of the information that is contained in a 

nutrition labelling panel.

What this means in practice is that every batch of wine may be diff erent 

from the preceding one of the same wine made in the same winery. Thus to 
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produce accurate ingredient, compositional or nutrition labels, every single 

batch would need to be subjected to extensive analysis to obtain the necessary 

data for the label. (Tony Battaglene, An analysis of ingredient and nutritional 

labeling for wine, Bio Web Conferences 3, 03006 (2014), pág. 3 - grifou-se)

Como se afere da lição supramencionada, as intervenções necessárias para 

a produção de um vinho de qualidade dependem de cada safra, inexistindo 

uma receita única, sendo as informações nutricionais específi cas de cada lote, 

que possui características próprias, ainda que elaborado pela mesma vinícola. 

Evidentemente tal situação infl uencia na especifi cação dos rótulos, pois, na 

prática, cada vinho difere do outro. Assim, para a obtenção de um rótulo 

com dados precisos acerca dos ingredientes e da composição nutricional de 

determinado vinho seria indispensável uma extensa análise e pesquisa de cada 

barril, o que não se mostra razoável.

Aliás, indicar valores nutritivos, como calorias e sódio, incentivaria 

demasiadamente o consumidor a adquirir vinho, conferindo a ideia de que 

é salutar e benéfica à saúde a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas. O 

homem médio sabe que alguns produtos e serviços têm inerente nocividade ou 

periculosidade, de modo que ao consumi-los, sem moderação, assume os riscos 

que se afi guram absolutamente previsíveis.

Destaque-se, como afi rmado que

(...) o consumo moderado - particularmente o do vinho tinto - pode vir a 

trazer benefícios à saúde, já que algumas pesquisas científi cas sugerem uma 

melhora da condição cardiovascular como efeito de sua ingestão em pequenas 

doses. Entretanto, o consumo excessivo, em geral, acarreta graves consequências 

ao corpo humano, como problemas hepáticos e neurológicos, além das alterações 

comportamentais que podem, momentaneamente, desencadear no indivíduo, 

sujeitando-o a inúmeros tipos de acidentes - em especial os de trânsito. Uma 

informação clara, precisa e objetiva nesse sentido parece ser sufi ciente para 

viabilizar, à luz do art. 9º do CDC, o fornecimento de bebidas alcoólicas no 

mercado de consumo (...) (Afrânio Carlos Moreira Thomaz, Licões de Direito do 

Consumidor, Editora Lumen, 2012, RJ, págs. 147-148 - grifou-se).

Válido citar precedente da Quarta Turma que analisou situação análoga à 

dos autos:

Recurso especial. Civil. Consumidor. Processual Civil. Ofensa aos arts. 47, 267, VI, 

e 535, I, do CPC. Inexistência. Ação civil pública. Cerveja sem álcool. Classifi cação 

oficial. Legislação específica. Observância. Retirada do produto do mercado. 

Inviabilidade. Improcedência da ação. Recurso parcialmente provido.



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 379-578, outubro/dezembro 2016 577

(...). 2. A Lei n. 8.918/1994 dispõe “sobre a padronização, a classificação, o 

registro, a inspeção, a produção e a fi scalização de bebidas, autoriza a criação da 

Comissão Intersetorial de Bebidas e dá outras providências”. Foi regulamentada 

pelo Decreto n. 2.314/1997, que, em seus arts. 10 e 66, III, dispunha quanto à 

classifi cação das cervejas, “estabelecida, em todo o território nacional”, em caráter 

de “obrigatoriedade”, de acordo com a referida Lei. Atualmente vige o Decreto n. 

6.871/2009, que, em seus arts. 12 e 38, este com praticamente a mesma redação 

daquele mencionado art. 66, estabelece a classifi cação das cervejas prevendo, 

no que respeita ao teor alcoólico, que a cerveja sem álcool é aquela em que 

o conteúdo de álcool for menor que 0,5% (meio por cento) em volume, sem 

obrigatoriedade de declaração no rótulo do conteúdo alcoólico.

3. Na hipótese, a recorrente segue a normatização editada para regular sua 

atividade empresarial, elaborada por órgão governamental especializado, 

tendo obtido a aprovação do rótulo de seu produto pelo Ministério da 

Agricultura. Nesse contexto, não pode ser condenada a deixar de comercializar 

a cerveja de classificação “sem álcool” que fabrica, com base apenas em 

impressões subjetivas da associação promovente, a pretexto de que estaria a 

violar normas gerais do CDC ao fazer constar no rótulo da bebida a classifi cação 

ofi cial determinada em lei especial e no decreto regulamentar.

4. Não se mostra adequado intervir no mercado pontualmente, substituindo-

se a lei especial e suas normas técnicas regulamentadoras por decisão 

judicial leiga e subjetiva, de modo a obstar a venda de produto por sociedade 

empresária fabricante, que segue corretamente a legislação existente acerca 

da fabricação e comercialização da bebida.

5. Recurso especial parcialmente provido (REsp n. 1.185.323/RS, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 7.4.2015, DJe 3.8.2015 - grifou-se).

Por fi m, não se olvida, aliás, que se o acórdão fosse mantido incólume, a 

Vinícola Perini Ltda. fi caria em profunda desvantagem comercial com relação 

às suas concorrentes, liberadas de cumprir com a obrigação em análise, que 

obviamente tem custo e depende de logística e previsão de impacto econômico. 

O tratamento anti-isonômico deve ser de todo modo rechaçado, tendo em vista 

eximir da alegada obrigação outros produtores da bebida.

Ademais, a exigência de informações adicionais impostas pontualmente 

à recorrente viola frontalmente o livre exercício de determinada atividade 

econômica (art. 170, inciso IV, da Constituição Federal), não cabendo ao Poder 

Judiciário, que não tem função legislativa, substituir-se à lei especial e suas 

normas técnicas regulamentadoras, criando, indiretamente, obrigação restrita às 

partes, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.
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Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a 

obrigatoriedade de constar a quantidade de sódio e calorias nos rótulos dos 

vinhos comercializados pela recorrente, restando prejudicada a insurgência 

quanto à multa cominatória (art. 461, § 6º, do CPC/1973).

É o voto.
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