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AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 826.869-

PR (2015/0304127-1)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Agravante: Pillade Ducci Junior

Advogado: José Carlos Vieira e outro(s) - PR009404

Agravado: Ministério Público do Estado do Paraná

Interes.: Associacao Brasileira de Defesa Ambiental

EMENTA

Administrativo. Obrigação de recomposição de APP e 

ARL. Responsabilidade objetiva. Processos em curso. Incidência 

da legislação florestal vigente à época dos fatos. Retroação. 

Impossibilidade. Inexistente a violação do art. 535 do CPC/1973. 

Decisão fundamentada. Ausência de prequestionamento. Súmulas 

282 e 356 do STF. Compensação de área de reserva legal. Pretensão 

de reexame de provas. Súmula n. 7/STJ.

I. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a 

controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade, razão pela qual não há que se falar em 

violação ao art. 535 do CPC/1973.

II. Verifi ca-se que a Corte a quo não analisou a matéria recursal à 

luz do dispositivo legal apontado como violado, qual seja, o art. 131 do 

CPC/1973, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, visto 

que considerou ausentes todas as omissões sustentadas pela recorrente. 

Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

III. Não se emprega norma ambiental superveniente de cunho 

material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico 

perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja 

para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis 

sem as necessárias compensações ambientais. Precedentes (REsp 

1.381.191/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi, Segunda Turma, julgado 

em 16.6.2016, DJe 30.6.2016; e AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.3.2014).
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IV. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca da 

responsabilidade objetiva da agravante, demandaria necessário 

revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso 

especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

V. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

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

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

por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto 

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

Fernandes, Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães (Presidente) 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 6 de dezembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 15.12.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: Na origem, trata-se de ação civil pública 

proposta pela Associacao Brasileira de Defesa Ambiental, depois substituída 

pelo Ministério Público do Estado do Paraná, contra Pillade Ducci Júnior, sendo 

litisconsorte passivos Torquato Ducci e Suely Prioli Jaime Ducci.

O pedido foi julgado procedente em primeiro grau de jurisdição, para 

condenar os réus, solidariamente, a proceder ao refl orestamento de determinados 

imóveis, para a recomposição da vegetação nativa, conforme laudo pericial 

acostado aos autos, bem como em honorários advocatícios e custas processuais.

Pillade Ducci Júnior apelou da sentença. alegando cerceamento de defesa e 

requerendo produção de prova testemunhal, bem como a aplicação de legislação 

superveniente, qual seja, o novo Código Florestal. Pugnou pela compensação das 

medidas punitivas impostas e retifi cação da área a ser refl orestada. Conhecido o 

recurso, o Tribunal a quo manteve incólume a decisão recorrida.
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Aberta a via do recurso especial, ele foi inadmitido na origem, sendo 

interposto agravo em recurso especial, restando a decisão que o inadmitiu assim 

ementada pelo relator (fl . 982):

Administrativo. Processual Civil. Ambiental. Reserva legal. Inexistente a violação 

do art. 535 do CPC. Decisão fundamentada. Ausência de prequestionamento. 

Súmulas 282 e 356 do STF. Superveniência da Lei n. 12.651/2012. Irretroatividade. 

Proteção aos ecossistemas frágeis. Incidência da Súmula 356/STJ. Compensação 

de área de reserva legal. Pretensão de reexame de provas. Súmula 7/STJ. Agravo 

conhecido para negar provimento ao recurso especial.

Interposto agravo interno, em suas razões recursais, o agravante sustenta 

que houve violação ao art. 535 do CPC/1973, pois não foi explicitado o motivo 

pelo qual foi desconsiderada conclusão pericial da origem, o que, por sua vez, 

feriu o princípio da persuasão racional (art. 131 do CPC/1973).

Argumenta que o regramento do novo Código Florestal deve ser aplicado 

ao caso concreto, e, se assim não entender, aduz deve-se admitir a viabilidade da 

compensação da reserva legal, nos termos do art. 44, III, da Lei n. 4.771/1965. 

Pugna, então, pelo provimento do agravo interno.

Contraminuta às fl s. 1.039/1.044.

Atribuiu-se o valor da causa em R$ 90.284,00 (noventa mil, duzentos e 

oitenta e quatro reais).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): Em que pese o esforço contido 

nas razões recursais, a pretensão de reforma da decisão prolatada não prospera.

Como consignado na análise monocrática, inexiste violação do art. 535 do 

Código de Processo Civil de 1973. Com efeito, a prestação jurisdicional foi dada 

na medida da pretensão deduzida, como se depreende da leitura do acórdão 

recorrido, que enfrentou e decidiu, motivadamente, a controvérsia posta em 

debate.

A Corte de origem, inclusive, refutou a existência da alegada omissão/

contradição, conforme se extrai do trecho do voto do acórdão que apreciou os 

embargos (fl s. 833/836):



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

240

Pois bem. Da leitura da decisão embargada denota-se que não resta 

confi gurado nenhum dos vícios apontados pela parte embargante, posto que 

todos os pontos necessários ao deslinde da causa foram profi cuamente analisados 

e fundamentados, sendo inviável desse modo a rediscussão da matéria, tal como 

pretende o embargante.

Verifi ca-se que esta relatoria expôs de maneira clara e satisfatória no acórdão os 

motivos pelos quais entendeu, no caso em tela, pela necessidade de salvaguardar 

a área de preservação permanente e a reserva legal, sob o fundamento de que o 

adquirente do imóvel danifi cado responde objetivamente pelos danos, mesmo se 

o imóvel já estivesse desmatado à época de sua aquisição, mantendo-se incólume 

a r. decisão do juízo a quo.

Alega o embargante que o voto é omisso e contraditório, pois não observou o 

laudo pericial juntado aos autos.

Tal alegação não merece prosperar, pois a matéria foi devidamente tratada no 

acórdão, {...)

Mas não é só. A Corte a quo decidiu o caso expondo fundamentadamente 

as razões de seu convencimento de forma clara e objetiva, não havendo falar em 

omissão. Confi ra-se (fl . 777):

(...) o apelante não tem razão ao afi rmar que inexistem nos laudos periciais 

fundamentos para sua condenação. Com efeitos, as conclusões do perito foram 

devidamente observadas pela sentença recorrida, inclusive quanto à área a ser 

refl orestada pelo apelante.

Por isso, afasta-se também a alegação do recorrente de que a área a ser 

refl orestada na Fazenda Jangadinha limita-se a apenas 6,518 hectare, pois não 

condiz com as constatações obtidas nos laudos técnicos.

O entendimento consignado na sentença contempla, aliás, a relevância 

ambiental das fl orestas, já que sua destruição ou perecimento pode confi gurar até 

mesmo um atentado à função social da propriedade, devido ao seu uso nocivo.

Vê-se, pois, na verdade, que, no presente caso, a questão foi decidida de 

maneira fundamentada e completa, mas não conforme objetivava a recorrente, 

uma vez que foi aplicado entendimento diverso.

Aliás, verifi ca-se que a Corte a quo não analisou a matéria recursal à luz do 

dispositivo legal apontado como violado, ou seja, o art. 131 do CPC/1973, mas 

pautou suas razões de decidir na aplicação do artigo 535 daquele diploma legal, 

visto que considerou ausentes todas as omissões sustentadas pelo recorrente. 

Incide, assim, no caso, o enunciado das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal 

Federal.
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Quanto à aplicação do novo Código Florestal, os atos degradadores do 

ambiente foram praticados antes da entrada em vigor dele.

Consoante jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, o novo 

diploma legal não pode ser aplicado à hipótese dos autos, pois não se emprega 

norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, 

seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a 

coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas 

frágeis sem as necessárias compensações ambientais.

Nesse sentido, confi ra-se o precedente seguinte, literis:

Processo Civil. Ambiental. CPC/1973. Reserva legal. Julgamento antecipado 

da lide. Reexame. Súmula 7/STJ. Violação do art. 535 do CPC. Ausência. Alegativa 

de ofensa ao art. 6º da LINDB. Ausência. Função ecológica da propriedade. 

Demarcação. Refl orestamento. Obrigação proter rem e ex lege. Art. 68 do novo 

Código Florestal. Inaplicabilidade.

1. O aresto recorrido reconheceu ser desnecessária a realização de perícia 

técnica, uma vez que as provas já produzidas nos autos seriam sufi cientes para o 

julgamento da lide. Para revisar essas conclusões e reconhecer a ofensa ao art. 331, 

I, do CPC/1973, por seu turno, faz-se necessário o revolvimento dos elementos 

fático-probatórios da lide, o que não é permitido na instância extraordinária, nos 

termos da Súmula 7/STJ.

2. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem 

soluciona integralmente a lide, com base em fundamentação sufi ciente, sendo 

desnecessária a menção expressa de todos os normativos invocados pela parte.

3. A garantia do direito adquirido não pode ser invocada para mitigar o dever 

de salvaguarda ambiental, não servindo para justificar o desmatamento da 

fl ora nativa, a ocupação de espaços especialmente protegidos pela legislação, 

tampouco para autorizar a continuidade de conduta potencialmente lesiva ao 

meio ambiente. O dever de assegurá-lo, por seu turno, não se limita à proibição 

da atividade degradatória, abrangendo a obrigatoriedade de se conservar e 

regenerar os processos ecológicos.

4. A existência da área de reserva legal no âmbito das propriedades rurais 

caracteriza-se como uma limitação administrativa necessária à tutela do meio 

ambiente para as presentes e futuras gerações e se encontra em harmonia com 

a função ecológica da propriedade, legitimando a existência de restrições aos 

direitos individuais em benefício dos interesses de toda a coletividade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consignou que a obrigação 

de demarcar, averbar e restaurar a área de reserva legal constitui dever jurídico 

que se transfere automaticamente ao adquirente ou possuidor do imóvel, 

consubstanciando-se obrigação propter rem e ex lege. Trata-se de dever que 
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independe da existência de fl oresta ou outras formas de vegetação nativa na 

gleba, cumprindo ao proprietário ou adquirente do bem imóvel a adoção das 

providências necessárias à restauração ou à recuperação das mesmas, a fi m de 

readequar-se aos limites percentuais previstos em lei.

6. Não é possível aplicar-se o disposto no art. 68 do Novo Código Florestal. 

Primeiramente, porque a dispensa da recomposição fl orestal, consoante esse 

normativo, estaria limitada aos casos em que a supressão da vegetação nativa 

tenha observado os percentuais de reserva legal previstos na legislação vigente 

à época dos fatos, o que não ocorre in casu, pois a determinação constante 

do acórdão refere-se à implantação da reserva legal, mediante projeto a ser 

aprovado pelas autoridades competentes, de acordo com as disposições do 

Decreto n. 6.514/2008 e do Decreto n. 7.029/2009. Revisar esse entendimento 

esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Em segundo lugar, porque não se emprega 

norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja 

para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa 

julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas 

frágeis sem as necessárias compensações ambientais. Precedente em caso 

análogo: AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe 12.3.2014.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1.381.191/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada 

TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 16.6.2016, DJe 30.6.2016)

Assim, não há se falar em aplicação da novel legislação.

Quanto à tese de compensação, nos termos do art. 44, III, da Lei n. 

4.771/1965, a Corte de origem atestou a impossibilidade em razão do não 

cumprimento dos requisitos legais. Confi ra-se excerto do voto condutor do 

acórdão recorrido (fl . 778):

(...) A lei fl orestal aplicável ao caso exige, para a compensação, o atendimento 

de uma série de requisitos, cuja observância não foi demonstrada pela parte 

apelante.

Quanto a este tópico, são -pertinentes as colocações do Parquet no sentido de 

que “consoante o entendimento do Instituto Ambiental do Paraná não há se falar 

de compensação no caso em tela, pois as áreas de preservação permanente tanto 

do imóvel cedente como o recebedor de reserva legal não estão preservadas ou 

em processo de recomposição, conforme consta nos laudos periciais realizados” 

(fl . 554).

Desse modo, não há como aferir eventual violação do dispositivo 

infraconstitucional invocado sem que se proceda a reexame do conjunto 



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 29, (245): 235-330, janeiro/março 2017 243

probatório dos presentes autos, uma vez que a fundamentação da Corte regional 

está nele calcada.

A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função 

constitucional deste tribunal, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, cuja incidência 

é induvidosa no caso sob exame.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo 

interno.

É o voto.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 

606.352-SP (2014/0270619-1)

Relatora: Ministra Assusete Magalhães

Agravante: Ministério Público Federal

Agravado: Milton da Silva Araujo

Advogado: Paulo Roberto Brandão e outro(s)

Interes.: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no agravo 

em recurso especial. Ato de improbidade administrativa. Condenação 

do agente ímprobo apenas no ressarcimento dos danos causados 

ao Erário. Impossibilidade. Multa anteriormente imposta, por 

infringência às disposições da legislação eleitoral. Bis in idem. Não 

ocorrência. Art. 12 da Lei n. 8.429/1992. Independência das instâncias 

penal, civil e administrativa. Agravo regimental provido.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão que, reconhecendo 

a prática de ato de improbidade administrativa, pelo ora agravado, 

consubstanciado no uso de material e de recursos humanos do 

Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, para 

efetuar campanha de candidata a deputada federal, condenou-o 

exclusivamente a ressarcir os danos causados ao Erário.
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II. No caso, a solução da controvérsia não demanda a análise de 

matéria fática, mas a correta interpretação a ser dada ao art. 12 da Lei 

n. 8.429/1992, a fi m de defi nir se (a) a imposição de multa ao agravado, 

pela Justiça Eleitoral, por afronta à Lei n. 9.504/1997, impediria a sua 

condenação, nos presentes autos, no pagamento de multa civil, por 

força da proibição de bis in idem; e (b) reconhecida a prática de ato 

de improbidade administrativa, seria possível a condenação do agente 

apenas em ressarcir o dano causado ao Erário.

III. O art. 12 da Lei n. 8.429/1992 é expresso ao determinar 

que as penalidades impostas pela prática de ato de improbidade 

administrativa independem das demais sanções penais, civis e 

administrativas, previstas na legislação específi ca. Desta forma, o 

fato de o agravado ter sido condenado, pela Justiça Eleitoral, ao 

pagamento de multa, por infringência às disposições contidas na Lei 

n. 9.504/1997, não impede sua condenação em qualquer das sanções 

previstas na Lei n. 8.429/1992, não havendo falar em bis in idem.

IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, “o ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, 

mas sim conseqüência necessária do prejuízo causado. Caracterizada 

a improbidade administrativa por dano ao Erário, a devolução dos 

valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma das 

sanções legais que, efetivamente, visam a reprimir a conduta ímproba e 

a evitar o cometimento de novas infrações” (STJ, REsp 1.184.897/PE, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27.4.2011).

V. Nesse contexto, afastada a existência de bis in idem com 

eventuais sanções impostas pela infringência às disposições da 

legislação eleitoral, e por ser o ressarcimento dos danos causados ao 

Erário mera consequência do reconhecimento do ato de improbidade 

administrativa, deve ser imposta, ao agravado, ao menos uma das 

demais sanções previstas no art. 12, III, da Lei n. 8.429/1992. Ocorre 

que, por ser tarefa que demanda o exame das circunstâncias fáticas do 

caso, mostra-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, 

para que, levando em conta as premissas estabelecidas acima e com 

base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fi xe as 

sanções que entender cabíveis.

VI. Agravo Regimental provido, para conhecer do Recurso 

Especial e dar-lhe provimento.
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ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar provimento ao agravo regimental para conhecer do recurso 

especial e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

A Sra. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 

3ª Região), os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin e Mauro 

Campbell Marques votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 15 de dezembro de 2015 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 10.2.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Agravo Regimental, 

interposto pelo Ministério Público Federal, contra decisão de minha lavra, assim 

fundamentada, in verbis:

Trata-se de Agravo, interposto pelo Ministério Público Federal, em face de 

decisão que inadmitiu Recurso Especial, manejado contra acórdão do Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região.

Aduz o agravante, nas razões do seu Recurso Especial, ofensa aos arts. 11 e 12, 

III, da Lei n. 8.429/1992, sustentando a desproporção e a insufi ciência da sanção 

aplicada em razão da prática de ato de improbidade administrativa.

Requer, ao fi nal, que, “além do ressarcimento do dano, deve ser aplicada a 

multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente à 

época, como medida apta a proteger sufi cientemente o bem jurídico tutelado 

pela Lei de Improbidade Administrativa” (fl . 1.456e).

O recurso foi inadmitido na origem, o que ensejou a interposição do presente 

Agravo.

O Ministério Público Federal, em parecer de fls. 1.487/1.488e, opina pelo 

provimento do recurso.

Conheço do Agravo, todavia, o Recurso Especial não ultrapassa a 

admissibilidade.

O Tribunal de origem decidiu a questão relativa às penalidades decorrentes 

da prática do ato de improbidade administrativa, com base nos seguintes 

fundamentos:
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No caso dos autos, o que restou comprovado, indene de dúvidas, foi 

a extração indevida de 2.500 cópias (mala direta) para a campanha da 

candidata a Deputada Estadual Guiomar Kalil, bem assim a utilização de 

funcionários do CREMESP para a colocação daquelas no envelope.

É o que se depreende dos testemunhos de Rosângela Aparecida de 

Souza França (f. 856/7 v. e 864/5), Eliana D’Alma Paternostre (f. 860/v. e 

866/7), Paulo Cambraia Cardoso (f. 861/v.) e, em sede policial, Carla de Lima 

Rocha (f. 868/70).

Em se tratando de ato que gerou dano ao erário, in casu, afigura-se 

bastante a reparação do dano causado ao Poder Público (valor referente à 

extração de 2.500 cópias, além do valor relativo à utilização de pessoal em 

horário de expediente para a viabilização de mala direta com propaganda 

de campanha, a ser apurado em liquidação de sentença), máxime porque 

o réu foi demitido por justa causa (f. 885/6), condenado ao pagamento de 

1.000 UFIRS, a título de multa, pelo TRE (f. 379/90) e em razão dos motivos 

que levaram o Ministério Público do Estado de São Paulo a promover o 

arquivamento do Inquérito Policial n. 050.07.074309-6 (f. 904/8). Nada 

obstante a independência das instâncias, é o que se mostra razoável no 

caso concreto.

No tocante à necessidade de condenação pelas demais sanções previstas 

pela Lei de Improbidade Administrativa “pagamento de multa civil de até cem 

vezes o valor da remuneração percebida pelo agente; suspensão dos direitos 

políticos de três a cinco anos e proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefi cios ou incentivos fi scais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

pelo prazo de três anos”, a alegação do recorrente não merece prosperar, 

uma vez que, muito embora o ressarcimento seja mera consequência da 

comprovação do dano, o STJ já adotou o posicionamento de que é possível 

a condenação apenas quanto ao pedido de ressarcimento:

(...) (fl s. 1.432/1.433e)

Assim, a pretensão de infi rmar os fundamentos do acórdão recorrido com o fi to 

de se caracterizar ser irrazoável ou desproporcional a sanção imposta, demandaria 

o revolvimento de matéria fática, incidindo, assim, como óbice ao Recurso Especial, a 

Súmula 7 desta Corte, in verbis: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial”.

A propósito:

Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. Violação do art. 

535 do CPC. Inexistência de omissão. Alegações genéricas. Fundamentação 

defi ciente. Súmula 284/STF. Arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992. Lesão ao 

Erário e violação a princípios administrativos. Circunstâncias expressamente 
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reconhecidas pelo Tribunal de origem. Revisão das sanções impostas. 

Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Reexame de matéria fático 

probatória. Impossibilidade. Súmula 7/STJ.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os 

pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há 

que se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de 

Processo Civil.

2. É pacífi co o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a 

simples alegação de violação genérica de preceitos infraconstitucionais, 

desprovida de fundamentação que demonstre de que maneira houve a 

negativa de vigência dos dispositivos legais pelo Tribunal de origem, não 

é sufi ciente para fundar recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 

284/STF.

3. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem no 

sentido de que o recorrente deixou de tomar as medidas indicadas na Lei 

de Responsabilidade, a caracterizar os atos de improbidade administrativa 

tipifi cados nos arts. 10 e 11 da LIA, é necessário o reexame de matéria de 

fato, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o disposto 

na Súmula 7/STJ.

4. 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 (STJ, AgRg no REsp 1.344.725/RJ, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 12.2.2015)

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo, com fundamento no art. 544, § 4º, II, a, 

do CPC (fl s. 1.490/1.492e).

Inconformado, sustenta o agravante que:

(...)

A decisão agravada apresenta a seguinte fundamentação (fl s. 1.491):

Assim, a pretensão de infi rmar os fundamentos do acórdão recorrido 

com o fi to de se caracterizar ser irrazoável ou desproporcional a sanção 

imposta, demandaria o revolvimento de matéria fática, incidindo, assim, 

como óbice ao Recurso Especial, a Súmula 7 desta Corte, in verbis: “a 

pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

O entendimento contido na decisão agravada merece ser revisto, pois o que 

se buscou, com o especial, não foi reexame do contexto fático-probatório, mas 
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apenas a fi xação de respostas estatais de caráter punitivo, em face da improbidade 

indubitavelmente reconhecida na instância ordinária, e com base nas mesmas 

premissas e provas em que baseada a motivação do acórdão recorrido. Ou seja, a 

intenção do recorrente é tão somente a correta aplicação de penalidades previstas 

pela Lei de Improbidade Administrativa, de forma suficiente a repreender atos 

ímprobos por parte do agente público, que deve agir em conformidade com os 

princípios da Administração Pública.

Isso porque, o aresto impugnado, não obstante tenha reconhecido a 

responsabilidade do recorrido pela prática de ato de improbidade, não lhe aplicou 

sanção alguma, o que, data venia, fere a lógica do razoável! Insista-se no ponto 

relevante: o acórdão da instância a quo reconhece a ocorrência de improbidade 

administrativa. Confi ra-se, com efeito, o seguinte trecho do aresto (fl s. 1.432):

No caso dos autos, o que restou comprovado, indene de dúvidas, foi a extração 

indevida de 2.500 cópias (mala direta) para a campanha da candidata a Deputada 

Estadual Guiomar Kalil, bem assim a utilização de funcionários do CREMESP para a 

colocação daquelas no envelope.

Reafi rme-se, portanto, que o recurso especial não busca reexame do conjunto 

fático-probatório, mas tão somente assegurar a efetiva aplicação de sanção(ções), 

ante o reconhecimento, na instância ordinária, da ocorrência da improbidade 

administrativa. Isso porque, como será mais adiante assinalado, a cominação 

aplicada – ressarcimento – não possui timbre sancionatório.

Esse Superior Tribunal, em outras matérias, afasta a incidência da Súmula 7/STJ 

quando há demonstração evidente que o Tribunal de origem agiu em desrespeito 

aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Como exemplo, citem-se 

os casos em que o valor arbitrado a título de danos morais, quando irrisórios ou 

exorbitantes, são excepcionalmente revisados por meio de recurso especial (AgRg 

no AgRg no AREsp 243.090/CE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado 

em 2.6.2015, DJe 11.6.2015). Da mesma forma ocorre com a fi xação de honorários 

advocatícios, em que, mostrando-se ínfi mos ou excessivos, são rearbitrados por 

essa Corte Superior, sem que isso implique violação à Súmula 7/STJ.

O caso em análise é similar, senão mais evidente! Verifi cada a prática da conduta 

ímproba – cujo quadro fático está devidamente assentado no acórdão – o que aqui se 

pede é tão somente a efetiva punição do recorrido, de forma proporcional e sufi ciente, 

pois simplesmente não restou aplicada qualquer sanção!

É sabido, com efeito, que o princípio da proporcionalidade possui duas facetas, 

a serem devidamente consideradas pelo julgador, à luz de cada caso concreto: 

a proibição de excesso e a proteção insuficiente. É em relação a essa segunda 

angulação do postulado que se lastreia a presente irresignação, uma vez que o Estado 

deve responder, com a intensidade necessária, aos ilícitos perpetrados aos bens 

jurídicos tutelados, de maneira a evitar-se proteção insufi ciente aos valores sociais 

amparados pelo ordenamento jurídico. Nisso não há, como acima mencionado, 

qualquer reexame de matéria de fato. Nessa linha, também autoriza a jurisprudência 

dessa Corte:
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(...)

E nem se diga que houve aplicação da sanção em decorrência da condenação 

ao ressarcimento do dano causado ao erário. Tal medida não possui natureza 

sancionatória, pois volta-se à recomposição do erário.

Não obstante o Tribunal a quo tenha deliberado no sentido de que as penas 

não são obrigatoriamente aplicadas de forma cumulativa, o ressarcimento não 

equivale à sanção ao ato de improbidade administrativa que foi atribuído ao 

recorrido - e que se encarta no art. 11 da Lei n. 8.429/1992. A improbidade 

administrativa enquadrada nesse dispositivo legal enseja, dentre outras 

consequências, o ressarcimento integral dos danos causados aos cofres públicos, 

nos termos do art. 12, I, do mesmo diploma legal.

Como já dito, o ressarcimento dos danos causados ao erário pelos agentes públicos 

que praticam ato de improbidade administrativa não confi gura propriamente uma 

sanção – medida punitiva –, porquanto, como plasmado na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, aquele é medida de recomposição do dano:

(...)

De igual modo, pouco importa se houve condenação na Justiça Eleitoral, pois 

é sabido que a punição aplicada em instância diversa não tem infl uência em outra 

esfera, ante a independência das instâncias.

Portanto, tendo restado incontroversa a prática de ato de improbidade, a 

ausência de sanção implica efetiva violação aos arts. 11 e 12 da LIA, pois a imposição 

de ressarcimento não se cuida de sanção e a total ausência dessa mostra-se 

desproporcional e irrazoável, tornando inócua a condenação imposta na instância 

ordinária, em face do ato de improbidade.

(...) (fl s. 1.496/1.502e).

Por fi m, requer “a reconsideração da decisão agravada, ou, se assim não 

entender Vossa Excelência, a submissão do presente agravo à apreciação do 

Colegiado, para que dele se conheça e, ao fi nal, dê-se provimento ao agravo 

e ao recurso especial, com a consequente reforma da decisão, para que 

retornem os autos ao Tribunal de origem para dosimetria da(s) sanção(ções) 

correspondente(s) ao ato de improbidade praticado, independentemente da 

medida de ressarcimento do erário” (fl . 1.502e).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): O Agravo Regimental 

merece ser provido.
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Com efeito, melhor examinando a questão, verifico que a solução da 

controvérsia não demanda a análise de matéria fática, mas a correta interpretação 

a ser dada ao art. 12 da Lei n. 8.429/1992.

De acordo com os autos, o agravante ajuizou Ação Civil Pública, 

postulando a condenação de Milton da Silva Araújo, ora agravado, pela prática 

de atos de improbidade administrativa, consubstanciado no uso da máquina 

pública para efetuar campanha de candidata a deputada federal.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com base na seguinte 

fundamentação:

Assim, dos fatos imputados ao Réu na inicial, restaram comprovadas através 

das provas anexadas e produzidas, a extração indevida de 2.500 cópias Xerox 

para a campanha da candidata Guiomar Kalil e a utilização de pessoal para o 

envelopamento de cartas para mala direta para a campanha da mesma.

Há que se considerar que já houve punição, pelo E. TRE, por prática de conduta 

vedada, qual seja, a realização de campanha política dentro de órgão da 

administração indireta. Desta forma, já tendo sido aplicada a multa correspondente, 

a fi m de não incidir bis in idem, reconheço a prática de tais atos e os tenho como 

julgados.

Em relação aos fatos comprovados temos que se aplica a legislação apontada 

pelo Ministério Público Federal, qual seja, a Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra 

os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que 

viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidlade, e lealdade às 

instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fi m proibido em lei ou regulamento ou diverso 

daquele previsto, na regra de competência;

Deve, assim, ser acatado o pedido veiculado na inicial, conseqüente das 

atitudes do réu. Assim, tendo em vista a comprovação, nos autos, da extração 

indevida, para fi ns de benefi ciar candidata apoiada pelo Réu, de 2.500 cópias 

utilizando-se de maquinário e material do CREMESP, deve ser apurado o valor que 

corresponde a tal gasto e ser ressarcido pelo Réu.

Também deve ser apurado o valor da utilização de pessoal em horário de 

expediente para- a viabilização de mala direta com propaganda de campanha, 

valor esse que também deverá ser ressarcido pelo Réu.

Portanto, julgo parcialmente procedente o pedido, nos termos do artigo 269, 

inciso I, do Código de Processo Civil e condeno o Réu a ressarcir ao CREMESP os 

valores relativos à extração de 2.500 cópias utilizando-se de maquinário e material do 
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CREMESP e também o valor relativo à utilização de pessoal em horário de expediente 

para a viabilização de mala direta com propaganda de campanha, a ser apurado em 

liquidação de sentença (fl s. 1.353/1.354e).

Apenas o ora agravante apelou da sentença, requerendo, em síntese, a 

condenação do agravado nas demais sanções previstas na Lei n. 8.429/1992. No 

acórdão ora recorrido, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo, com 

base nos seguintes fundamentos:

No caso dos autos, o que restou comprovado, indene de dúvidas, foi a extração 

indevida de 2.500 cópias (mala direta) para a campanha da candidata a Deputada 

Estadual Guiomar Kalil, bem assim a utilização de funcionários do CREMESP para a 

colocação daquelas no envelope.

É o que se depreende dos testemunhos de Rosângela Aparecida de Souza 

França (f. 856/7 v. e 864/5), Eliana D’Alma Paternostre (f. 860/v. e 866/7), Paulo 

Cambraia Cardoso (f. 861/v.) e, em sede policial, Carla de Lima Rocha (f. 868/70).

Em se tratando de ato que gerou dano ao erário, in casu, afi gura-se bastante a 

reparação do dano causado ao Poder Público (valor referente à extração de 2.500 

cópias, além do valor relativo à utilização de pessoal em horário de expediente 

para a viabilização de mala direta com propaganda de campanha, a ser apurado 

em liquidação de sentença), máxime porque o réu foi demitido por justa causa (f. 

885/6), condenado ao pagamento de 1.000 UFIRS, a título de multa, pelo TRE (f. 

379/90) e em razão dos motivos que levaram o Ministério Público do Estado de São 

Paulo a promover o arquivamento do Inquérito Policial n. 050.07.074309-6 (f. 904/8). 

Nada obstante a independência das instâncias, é o que se mostra razoável no caso 

concreto.

No tocante à necessidade de condenação pelas demais sanções previstas pela 

Lei de Improbidade Administrativa “pagamento de multa civil de até cem vezes o 

valor da remuneração percebida pelo agente; suspensão dos direitos políticos de três 

a cinco anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefi cios ou 

incentivos fi scais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos”, a alegação do 

recorrente não merece prosperar, uma vez que, muito embora o ressarcimento seja 

mera consequência da comprovação do dano, o STJ já adotou o posicionamento de 

que é possível a condenação apenas quanto ao pedido de ressarcimento:

(...) (fl s. 1.432/1.433e).

Assim, o que está em discussão nos autos é se (a) a imposição de multa 

ao agravado, pela Justiça Eleitoral, por afronta à Lei n. 9.504/1997, impediria 

a condenação, nos presentes autos, no pagamento de multa civil, por força da 

proibição de bis in idem; e (b) reconhecida a prática de ato de improbidade 
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administrativa, seria possível a condenação do agente apenas em ressarcir o dano 

causado ao Erário.

Nesse contexto, não incide, no caso, o óbice previsto na Súmula 7/STJ, pois 

a solução da controvérsia demanda apenas a interpretação do art. 12 da Lei n. 

8.429/1992, segundo o qual:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas 

na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às 

seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de 

acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9º, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente 

ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função 

pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa 

civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar 

com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fi scais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou 

valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, 

perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, 

pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de 

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fi scais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da 

função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento 

de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fi scais 

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Parágrafo único. Na fi xação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a 

extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Assim, por expressa disposição legal, as penalidades impostas pela prática 

de ato de improbidade administrativa independem das demais sanções penais, 

civis e administrativas, previstas na legislação específi ca. Sobre o tema, Waldo 

Fazzio Júnior (Improbidade Administrativa: doutrina, legislação e jurisprudência, 2. 

ed., São Paulo: Atlas, 2014, pp. 496/497) ensina que:

Conforme Nery e Nery (2005, p. 540),
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pelo princípio da independência das responsabilidades, adotado pelo 

sistema brasileiro, o mesmo fato pode dar origem a sanções civis, penais e 

administrativas, aplicáveis cumulativamente.

Os atos de improbidade administrativa podem acarretar para o seu autor, 

agente público, além das sanções previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992, sanções 

penais decorrentes de processo por delitos correlatos e, inclusive, sanções de 

natureza administrativa, em consequência de processo administrativo disciplinar. 

É que há a possibilidade de incidência concomitante do estatuto funcional, da lei 

penal e da lei de improbidade administrativa. Cada processo, em cada instância, tem 

curso relativamente independente.

Assim, exemplifi cando, o agente público que comete o ato de improbidade 

do art. 9º, XI (incorporação ao seu patrimônio de bem móvel público), pode ser 

processado, simultaneamente, pelo delito de peculato (CP, art. 312). É suscetível 

de receber as sanções civis e político-administrativas pelo ato de improbidade 

praticado e, cumulativamente, as penas relativas ao delito.

Nesse sentido, o art. 37, § 4º, in fi ne, da Constituição Federal, exibe a expressão 

“sem prejuízo da ação penal cabível”. Também, o art. 12, caput, da Lei n. 

8.429/1992, começa com a ressalva “independentemente das sanções penais, 

civis e administrativas previstas na legislação específi ca”.

Não é de hoje que o ordenamento jurídico brasileiro consagra a independência 

entre as esferas administrativa, cível e penal. No que toca especifi camente às 

ações de improbidade administrativa, tal independência está lastreada em texto 

constitucional (art. 37, § 4º). Segue-se que, mesmo que a ação de improbidade 

tenha por fundamento fatos idênticos aos já analisados em outras instâncias, não 

há que se falar em bis in idem, nem tampouco na indevida intromissão do Judiciário 

na esfera de atribuições privativas do administrador, tendo em vista o princípio da 

independência das instâncias.

Desta forma, o fato de o agravado ter sido condenado, pela Justiça Eleitoral, 

ao pagamento de multa, por infringência às disposições contidas na Lei n. 

9.504/1997, não impede sua condenação em qualquer das sanções previstas na 

Lei n. 8.429/1992, não havendo falar em bis in idem.

Quanto à possibilidade de o agravado, após reconhecida a prática de ato de 

improbidade administrativa, ser condenado apenas no ressarcimento dos danos 

causados ao Erário, vale lembrar a lição de Emerson Garcia e Rogério Pacheco 

Alves (Improbidade Administrativa, 6. ed., rev. e ampl. e atualizada. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2011, pp. 644/731), segundo a qual:

Aquele que causar dano a outrem tem o dever de repará-lo, dever que reside 

na necessidade de recompor o patrimônio do lesado, fazendo com que este, 
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tanto quanto possível, retorne ao estado em que se encontrava por ocasião da 

prática do ato lesivo.

Essa concepção, hodiernamente, encontra-se amplamente difundida e erigida 

à categoria de princípio geral de direito, sendo integralmente aplicada em se 

tratando de danos causados ao patrimônio público. Note-se, no entanto, que o 

texto legal não tem o poder de alterar a essência ou a natureza dos institutos; in casu, 

observa-se que a reparação dos danos, em seus aspectos intrínsecos, não representa 

uma punição para o ímprobo, pois tão somente visa a repor o status quo.

(...)

O ressarcimento integral do dano, na medida em que busca, apenas, recompor 

o status quo, não afasta, em linha de princípio, a aplicação das demais sanções 

cominadas ou, mesmo, a própria incidência da Lei n. 8.429/1992. Em outras 

palavras, ainda que o ressarcimento seja realizado em momento anterior ao 

ajuizamento da ação judicial, isso não terá qualquer influência na configuração 

do interesse de agir, já que o agente ainda é passível de ser sancionado pelo ilícito 

praticado. Por outro lado, tratando-se de ressarcimento espontâneo, promovido 

sem qualquer infl uência exógena, tal pode ser indicativo da ausência de dolo 

ou da boa-fé do agente público, devendo ser valorado sob a ótica do critério 

de proporcionalidade, tanto em relação à incidência da Lei n. 8.429/1992 no 

caso concreto como no que diz respeito à individualização das sanções a serem 

aplicadas.

(...)

No mais, é relevante observar ser inadmissível que ao ímprobo sejam aplicadas 

unicamente as sanções de ressarcimento do dano e de perda de bens, pois estas, em 

verdade, não são reprimendas, visando unicamente à recomposição do status quo.

Com base em tais fundamentos, o Superior Tribunal de Justiça possui 

jurisprudência no sentido de que, por não ser propriamente uma sanção, a 

condenação ao ressarcimento dos danos causados ao Erário não pode ser a única 

penalidade imposta ao agente que cometer ato de improbidade administrativa. 

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

Processual Civil e Administrativo. Ação civil de improbidade administrativa. Ato 

ímprobo confi gurado. Imposição de devolução em dobro dos valores desviados. 

Inadequação. Necessidade de imposição das espécies de sanções previstas na Lei 

n. 8.429/1992. Recurso especial provido.

1. No caso dos autos, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte 

ajuizou ação civil de improbidade administrativa em razão de supostos desvios 

de alimentos e combustíveis praticados no âmbito do do 3º Subgrupamento de 

Bombeiros Militar. Por ocasião da sentença, o pedido foi julgado parcialmente 

procedente e condenou alguns dos réus às seguintes sanções previstas na Lei n. 
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8.429/1992: a) suspensão dos direitos políticos; b) proibição de contratação com o 

Poder Público e recebimento de incentivo fi scais; c) a perda das funções públicas 

(fl s. 1.256/1.270).

2. O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, reformou parcialmente a 

sentença, tão somente no tocante à dosimetria das sanções impostas, com base 

no princípio da proporcionalidade, ao afastar as sanções impostas e determinar “a 

devolução em dobro das aludidas importâncias (representativa em pecúnia dos 

insumos ‘desviados’), aqui já excluindo o cálculo dos bens já retornados” (fl . 1.404).

3. Efetivamente, a imposição da pena consistente na “devolução em dobro” dos 

valores desviados não corresponde à nenhuma das espécies de sanções previstas 

na Lei de Improbidade Administrativa (art. 12 e incisos), especifi camente: multa 

civil, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público 

e receber benefícios ou incentivos fi scais ou creditícios, perda da função pública, 

ressarcimento integral do dano e perda de bens acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio.

4. A aplicação das penalidades previstas na norma exige que o magistrado 

considere, no caso concreto, “a extensão do dano causado, assim como o 

proveito patrimonial obtido pelo agente” (conforme previsão expressa contida no 

parágrafo único do art. 12 da Lei n. 8.429/1992). Assim, é necessária a análise da 

razoabilidade e proporcionalidade em relação à gravidade do ato de improbidade 

e à cominação das penalidades, as quais podem ocorrer de maneira cumulativa, 

embora não necessariamente. Nesse sentido: REsp 1.091.420/SP, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sérgio Kukina, DJe de 5.11.2014; AgRg no AREsp 149.487/MS, 2ª Turma, Rel. 

Min. Humberto Martins, DJe de 29.6.2012.

5. Todavia, apesar da cumulação das referidas sanções não ser obrigatória, é 

pacífi co no âmbito desta Corte Superior o entendimento de que, caracterizado o 

prejuízo ao erário, o ressarcimento não pode ser considerado propriamente uma 

sanção, mas apenas conseqüência imediata e necessária de reparação do ato 

ímprobo, razão pela qual não pode fi gurar isoladamente como penalidade. Sobre 

o tema: REsp 1.315.528/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 

9.5.2013; REsp 1.184.897/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 27.4.2011; 

(REsp 977.093/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 25.8.2009; REsp 

1.019.555/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 29.6.2009.

6. Portanto, a sanção imposta pela Corte de origem - devolução em dobro dos 

valores desviados - não corresponde as sanções previstas na Lei de Improbidade, 

o que viola o art. 12 da norma sancionadora. Tal consideração impõe o retorno 

dos autos ao Tribunal de origem para que aplique, em razão do reconhecimento 

da confi guração de ato de improbidade administrativa, com base nos princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade, as sanções cabíveis previstas na Lei n. 

8.429/1992.

7. Recurso especial provido (STJ, REsp 1.376.481/RN, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 22.10.2015).
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Administrativo. Recurso especial. Ausência de violação ao art. 535 do CPC. Ação 

civil pública. Dano ao Erário. Art. 12, inciso II, da Lei n. 8.429/1992. Ressarcimento. 

Única medida imposta como consequência da improbidade administrativa. 

Impossibilidade. Condenação em multa civil.

1. Na origem trata-se de ação civil pública interposta pelo Ministério Público 

do Estado de Santa Catarina contra o ora recorrido que, no exercício do cargo 

de Prefeito do Município de Braço do Norte, deixou de comparecer a audiência 

preliminar na Justiça do Trabalho, acarretando a aplicação dos efeitos da revelia e 

a condenação do Município ao pagamento das verbas pleiteadas, que já haviam 

sido pagas anteriormente.

2. Não há a apontada violação ao art. 535 do CPC. É que os órgãos julgadores 

não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado 

durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam 

devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 

93, inc. IX, da Constituição da República vigente.

3. As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se 

posicionaram no sentido de que, caracterizado o prejuízo ao erário, o ressarcimento 

não pode ser considerado propriamente uma sanção, senão uma conseqüência 

imediata e necessária do ato combatido, razão pela qual não se pode excluí-lo, a 

pretexto de cumprimento do paradigma da proporcionalidade das penas estampado 

no art. 12 da Lei n. 8.429/1992. Precedentes.

4. Tendo em vista a natureza patrimonial da lesão provocada, entendo por 

bem manter a imposição do ressarcimento e acrescentar a condenação em multa 

civil na razão da metade do valor do dano, atualizado monetariamente.

5. Recurso especial parcialmente provido (STJ, REsp 1.315.528/SC, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9.5.2013).

Administrativo. Improbidade. Dano ao Erário. Culpa. Improbidade confi gurada. 

Ressarcimento. Insuficiência. Aplicação das sanções propriamente ditas. 

Necessidade. Dosimetria a cargo do julgador ordinário.

1. Cuidam os autos de Ação de Improbidade Administrativa movida contra 

ex-prefeita do Município de Rio Formoso/PE, com base em apuração feita pelo 

Tribunal de Contas das seguintes irregularidades: não-aplicação de material 

adquirido para saneamento básico e recuperação das vias públicas; dispêndios 

representados pelo excedente embutido nos custos globais de obras; aquisição 

de insumos por preços maiores que os praticados no mercado na recuperação 

de casas populares e escolas; e gastos com material de construção e serviços sem 

destinação defi nida.

2. A instância ordinária julgou o pedido procedente em parte para condenar a 

ré ao ressarcimento do Erário no valor de R$ 25.000,00, deixando, porém, de lhe 
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impor sanções pela prática de improbidade administrativa, ao fundamento de 

não ter havido comprovação de dolo, mas apenas negligência.

3. O art. 10 da Lei n. 8.429/1992, que censura as condutas ímprobas por dano 

ao Erário, admite a modalidade culposa. Precedentes do STJ.

4. O ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, mas sim conseqüência 

necessária do prejuízo causado. Caracterizada a improbidade administrativa por 

dano ao Erário, a devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de 

pelo menos uma das sanções legais que, efetivamente, visam a reprimir a conduta 

ímproba e a evitar o cometimento de novas infrações. Precedentes do STJ.

5. A repercussão do dano, o elemento subjetivo do agente e outras 

particularidades do caso concreto devem ser avaliados e ponderados pelo 

julgador ordinário na dosimetria das sanções, aplicáveis cumulativamente ou não, 

à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Recurso Especial provido, com o retorno do processo ao Tribunal de origem 

(STJ, REsp 1.184.897/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

27.4.2011).

Administrativo e Processual Civil. Ministério Público. Competência funcional. 

Procurador de Justiça. Art. 31 da Lei n. 8.625/1993. Ação civil pública. Improbidade 

administrativa. Contratação de “funcionário-fantasma”. Ato ilícito. Sanções. 

Ressarcimento ao erário. Insufi ciência. Art. 12 da Lei n. 8.429/1997.

1. O Ministério Público do Estado de São Paulo ingressou com ação civil pública 

reputando como ato de improbidade administrativa a contratação irregular pelo 

então Prefeito da Municipalidade do fi lho do então Vice-Prefeito, o qual percebeu 

vencimentos do cargo para o qual foi designado por 18 meses sem prestar 

efetivos serviços, como verdadeiro “funcionário-fantasma”.

2. Preliminarmente, o recorrido pugna pela inadmissibilidade do apelo nobre 

por falta de capacidade postulatória dos membros do Parquet que subscrevem a 

petição do especial.

3. Ao estabelecer a competência funcional dos Procuradores de Justiça, a 

Lei Orgânica do Ministério Público (Lei n. 8.625/1993) dispôs em seu art. 31 que 

“cabe aos Procuradores de Justiça exercer as atribuições junto aos Tribunais, 

desde que não cometidas ao Procurador-Geral de Justiça, e inclusive por 

delegação deste”.

4. Uma das subscritoras do recurso especial reveste-se da qualificação de 

Procuradora de Justiça, tornando-a competente para atuar perante Tribunais 

de 2ª instância, o que, a toda evidência, abarca a interposição de recursos 

especiais. A investidura no posto de “Secretária Executiva da Procuradoria de 

Justiça de Interesses Difusos e Coletivos” constitui situação que não desnatura 

sua competência para agir como Procuradora de Justiça no âmbito do Tribunal 
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a quo, tratando-se de mera circunstância afeita à organização interna do Parquet 

Estadual.

5. Não há necessidade de aplicação cumulada das sanções previstas no 

art. 12 da Lei n. 8.429/1997, cabendo ao julgador, diante das peculiaridades 

do caso concreto, avaliar, sob a luz dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, a adequação das penas, decidindo quais as sanções apropriadas e 

suas dimensões, de acordo com a conduta do agente e o gravame impingido ao 

erário, dentre outras circunstâncias. Precedentes desta Corte.

6. Todavia, afastadas pelo Tribunal a quo as sanções de suspensão de direitos 

políticos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fi scais ou creditícios, remanesceu apenas a condenação solidária dos 

recorridos ao ressarcimento dos valores indevidamente percebidos, subtraída a 

parcela já devolvida.

7. Caracterizado o ato de improbidade administrativa, o ressarcimento ao erário 

constitui o mais elementar consectário jurídico, não se equiparando a uma sanção 

em sentido estrito e, portanto, não sendo sufi ciente por si só a atender ao espírito da 

Lei n. 8.429/1997, devendo ser cumulada com ao menos alguma outra das medidas 

previstas em seu art. 12.

8. Pensamento diverso, tal qual o esposado pela Corte de origem, representaria 

a ausência de punição substancial a indivíduos que adotaram conduta de 

manifesto descaso para com o patrimônio público. Permitir-se que a devolução dos 

valores recebidos por “funcionário-fantasma” seja a única punição a agentes que 

concorreram diretamente para a prática deste ilícito signifi ca conferir à questão um 

enfoque de simples responsabilidade civil, o que, à toda evidência, não é o escopo da 

Lei n. 8.429/1997.

9. “A ação de improbidade se destina fundamentalmente a aplicar as sanções 

de caráter punitivo acima referidas, que têm a força pedagógica e intimidadora 

de inibir a reiteração da conduta ilícita. Assim, embora seja certo que as sanções 

previstas na Lei n. 8.429/1992 não são necessariamente aplicáveis cumuladamente 

(podendo o juiz, sopesando as circunstâncias do caso e atento ao princípio 

da proporcionalidade, eleger a punição mais adequada), também é certo que, 

verifi cado o ato de improbidade, a sanção não pode se limitar ao ressarcimento 

de danos” (Ministro Teori Albino Zavascki, Voto-Vista no REsp n. 664.440/MG, DJU 

6.4.2006).

10. Como bem posto por Emerson Garcia “é relevante observar ser inadmissível 

que ao ímprobo sejam aplicadas unicamente as sanções de ressarcimento do 

dano e de perda de bens, pois estas, em verdade, não são reprimendas, visando 

unicamente à recomposição do status quo” (Improbidade Administrativa. Editora 

Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2ª ed., 2004, p. 538).

11. O Ministério Público Estadual pediu de maneira explícita o restabelecimento 

das demais sanções cominadas na sentença reformada pela Corte de origem, 
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quais sejam, (i) suspensão dos direitos políticos e (ii) proibição de contratar com o 

poder público ou receber benefícios ou incentivos fi scais.

12. Em obséquio aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

assiste razão ao Parquet.

13. Dada a gravidade da conduta de um dos litisconsortes passivos, que 

demonstrou absoluto desprezo pelos princípios que regem a Administração 

Pública ao abrigar como “funcionário-fantasma” – fi gura repugnante que acomete 

de maneira sistemática os órgãos públicos – o filho de um de seus aliados 

políticos, tem-se como indispensável a restauração das medidas previstas na 

sentença, inclusive no que respeita à suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) 

anos.

14. Outrossim, a malícia demonstrada por outro litisconsorte ao passar 18 

(dezoito) meses recebendo vencimentos de cargo em comissão sem prestar 

serviços à Municipalidade autoriza, a toda evidência, a volta da sanção prevista na 

sentença: proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou 

incentivos fi scais por 10 (dez) anos.

15. Recurso especial provido (STJ, REsp 1.019.555/SP, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe de 29.6.2009).

Nesse contexto, afastada a existência de bis in idem com eventuais 

sanções impostas pela infringência às disposições da legislação eleitoral, e 

por ser o ressarcimento dos danos causados ao Erário mera consequência do 

reconhecimento do ato de improbidade administrativa, deve ser imposta, ao 

agravado, ao menos uma das demais sanções previstas no art. 12, III, da Lei n. 

8.429/1992.

Ocorre que, por ser tarefa que demanda o exame das circunstâncias fáticas 

do caso, mostra-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, 

para que, levando em conta as premissas estabelecidas acima e com base nos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fi xe as sanções que entender 

cabíveis.

Ante o exposto, dou provimento ao Agravo Regimental. Em consequência, 

conheço do Recurso Especial, interposto pelo Ministério Público Federal, e dou-

lhe provimento, para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos 

autos ao Tribunal de origem, para que aplique, em razão do reconhecimento da 

confi guração de ato de improbidade administrativa, com base nos princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade, as sanções cabíveis, previstas na Lei n. 

8.429/1992.

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 860.001-SP (2006/0124051-8)

Relator: Ministro Og Fernandes

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social

Procurador: Lilian Castro de Souza e outro(s) - SP070311

Recorrente: Concre-Test Controle Tecnológico de Concreto e Aço S/C 

Ltda

Advogado: Gabriel Torres de Oliveira Neto e outro(s) - SP198446

Recorrido: Os Mesmos

EMENTA

Tributário e Processual Civil. INSS. Prescrição para tributos 

sujeitos a lançamento por homologação. Desconformidade com 

orientação firmada em recurso representativo de controvérsia. 

Incidência. RE 566.621/RS. Limitação à compensação previdenciária 

prevista no § 3º do art. 89 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada 

pelas Leis n. 9.032/1995 e n. 9.129/1995. Acórdão recorrido em 

conformidade com a jurisprudência dominante do STJ.

1. Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda 

Nacional e sociedade empresária Concre-Test Controle Tecnológico 

de Concreto e Aço S/C Ltda.

2. O STJ adotava a orientação de que o prazo prescricional na 

repetição de indébito de cinco anos defi nido na Lei Complementar n. 

118/2005 somente incidiria sobre os pagamentos indevidos realizados 

a partir da entrada em vigor da referida lei, ou seja, 9.6.2005 (vide 

o REsp 1.002.032/SP, julgado pelo regime dos recursos repetitivos 

– art. 543-C do CPC). Esse entendimento foi superado quando, 

sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em 

sessão plenária realizada em 4.8.2011, no julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 566.621/RS (DJe 18.8.2011), pacifi cou a tese de 

que o prazo prescricional de cinco anos defi nido na LC 118/2005 

deve incidir sobre as ações de repetição de indébito ajuizadas a partir 

da entrada em vigor da nova lei (9.6.2005), ainda que essas ações 

digam respeito a recolhimentos indevidos realizados antes da sua 

vigência.
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3. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 796.064/RJ (Rel. 

Ministro Luiz Fux, DJe 10.11.2008), posicionou-se no sentido de 

que, enquanto não declaradas inconstitucionais as Leis n. 9.032/1995 

e n. 9.129/1995, em sede de controle difuso ou concentrado, sua 

observância é inafastável, pelo Poder Judiciário, uma vez que a norma 

jurídica, quando não regularmente expurgada do ordenamento, 

nele permanece válida, razão pela qual a compensação do indébito 

previdenciário, ainda que decorrente da declaração de inconstitucionalidade 

da exação, se submete às limitações erigidas pelos diplomas legais que regem 

dita compensação.

4. De outra parte, a “Primeira Seção desta Corte, ao julgar, sob o 

rito do art. 543-C do CPC, o REsp 1.137.738/SP (Rel. Ministro Luiz 

Fux, DJe de 1º.2.2010), reafi rmou a sua orientação jurisprudencial, 

firmada no julgamento dos EREsp 488.992/MG (Rel. Ministro 

Teori Zavascki, DJU de 7.6.2004), no sentido de que, em se tratando 

de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico 

vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa 

julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável 

requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do 

Recurso Especial, ressalvando-se o direito do contribuinte de proceder à 

compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com 

as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios” 

(AgRg no REsp 1.477.085/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 

Segunda Turma, DJe 24.4.2015).

5. Recurso especial do INSS provido em parte, para declarar 

a incidência da prescrição para todas as parcelas recolhidas 

indevidamente em período anterior a 1º de março/2000, e recurso 

especial da sociedade contribuinte 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, dar parcial provimento ao recurso do Instituto Nacional do Seguro 

Social; negar provimento ao recurso de Contre-Test Controle Tecnológico de 

Concreto e Aço S/C Ltda., 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.
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Brasília (DF), 8 de novembro de 2016 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Presidente

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 14.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de recursos especiais interpostos 

contra acórdão que autorizou a compensação de valores recolhidos a título de 

pró-labore.

Concre-Test Controle Tecnológico de Concreto e Aço Ltda. interpõe 

recurso especial com base na alínea “c” do permissivo constitucional, em que 

aduz dissídio pretoriano. Requer, em suma, o afastamento das limitações 

impostas ao procedimento compensatório.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O INSS, por sua vez, interpôs recurso especial com suporte no art. 105, III, 

alíneas “a” e “c”, da CF/1988, em que aponta, além de dissenso interpretativo, 

violação dos arts. 165, I, e 168, I. Defende, em suma, a aplicação do prazo 

prescricional de cinco anos.

Apresentadas contrarrazões às e-STJ, fl s. 422/426, em que foi requerido o 

improvimento do apelo.

Admitidos ambos os recursos na origem, subiram os autos a esta Corte.

Este Tribunal, por sua vez, deu (i) provimento em parte ao recurso especial 

do INSS e (ii) integral provimento ao recurso especial da sociedade contribuinte, 

nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl . 479):

Processual Civil e Tributário. Contribuição social sobre o pró-labore. Autônomos 

e administradores. Prescrição. Compensação. Limites.

1. Ação ajuizada antes da vigência da LC n. 118/2005. Observância do 

entendimento esposado no EREsp 327.043/DF.

2. A Primeira Seção, em 24.3.2004, no julgamento dos Embargos de 

Divergência 435.835/SC (cf. Informativo de Jurisprudência do STJ n. 203), decidiu 

que a “sistemática dos cinco mais cinco” também se aplica em caso de tributo 

declarado inconstitucional pelo STF, mesmo que tenha havido resolução do 

Senado nos termos do art. 52, X, da Constituição Federal.
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3. Afastamento das limitações impostas pelas Leis n. 9.032/1995 e 9.129/1995 à 

compensação tributária, ante à inefi cácia plena da lei que instituiu o tributo.

4. Recurso especial do INSS provido em parte. Recurso especial da contribuinte 

provido.

Os embargos declaratórios do INSS foram rejeitados nestes termos (e-STJ, 

fl . 537):

Processual Civil. Embargos de declaração. Reexame de mérito. Impossibilidade.

1. Os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou 

contradição existentes no julgamento. Não se confi gurando quaisquer destas 

situações, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já 

decidida.

2. É impossível a análise de matéria constitucional na via especial, ainda que 

para fi ns de prequestionamento.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Interposto recurso extraordinário, o STF proferiu decisão de que esta 

Corte Superior contrariou o art. 97 da CF/1988 (e-STJ, fl s. 602/603):

1. A hipótese dos autos versa sobre a impossibilidade de o órgão fracionário 

do Superior Tribunal de Justiça afastar a incidência de dispositivo legal, no caso, o 

artigo 4º da Lei Complementar n. 118/2005, sem que haja manifestação do Órgão 

Especial daquela Corte, por ofensa ao princípio da reserva de plenário contido no 

art. 97 da Constituição Federal.

2. Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 482.090/

SP, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 13.3.2009, aprovou, de acordo com 

o art. 103-A da Constituição Federal, a Súmula Vinculante 10, com a seguinte 

redação:

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 (DJe 27.6.2008).

3. Ademais, sobre o tema em questão, indico os seguintes julgados: RE 

498.893-AgR-ED/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, unânime, DJe 5.6.2009; RE 

511.305-AgR/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 19.12.2008; 

RE 585.702/ES, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 3.3.2009; AI 599.003-AgR/MG, rel. 

Min. Cezar Peluso, DJe 1º.9.2009; e RE 545.109/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 

28.9.2009.
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4. Isso posto, frente ao § 1º-A do art. 557 do CPC, dou provimento ao recurso 

extraordinário para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos 

ao Superior Tribunal de Justiça a fi m de que se proceda a novo julgamento, nos 

termos do art. 97 da Constituição Federal.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): De início, registre-se que, embora 

o STF tenha determinado a observância da reserva de plenário para eventual 

afastamento do art. 4º da LC n. 118/2005, se nota que tal medida não se torna 

mais necessária, tendo em vista que aquela Corte Suprema apreciou, logo em 

seguida, a questão em defi nitivo, nos termos da seguinte ementa:

Direito Tributário. Lei interpretativa. Aplicação retroativa da Lei Complementar n. 

118/2005. Descabimento. Violação à segurança jurídica. Necessidade de observância 

da vacacio legis. Aplicação do prazo reduzido para repetição ou compensação 

de indébitos aos processos ajuizados a partir de 9 de junho de 2005. Quando do 

advento da LC n. 118/2005, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do 

STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, 

o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados 

do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 

156, VII, e 168, I, do CTN. A LC n. 118/2005, embora tenha se auto-proclamado 

interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 

anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. 

Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico 

deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia 

e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa 

também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua 

natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo 

para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, 

fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo 

então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de 

ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de 

transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos 

de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as 

aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a efi cácia da norma, 

permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após 

a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 

445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos 

contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também 
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que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do 

art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu 

a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação 

por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa 

legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda 

parte, da LC n. 118/2005, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 

anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, 

ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos 

recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.

(RE 566.621, Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 4.8.2011, 

Repercussão Geral - Mérito DJe-195 divulg 10.10.2011, public 11.10.2011 Ement 

vol-02605-02 pp-00273 RTJ vol-00223-01 pp-00540)

Dito isso, observa-se que esta Corte Superior, na linha de referido 

precedente do STF, passou a se manifestar no seguinte sentido: para as ações 

ajuizadas anteriormente à vigência da LC n. 118/2005, o prazo prescricional é de 

10 (dez) anos (tese dos cinco + cinco). Para as ações ajuizadas posteriormente à 

entrada em vigor da LC n. 118/2005, a partir de 9.6.2005, o prazo prescricional 

é de 5 (cinco) anos (REsp 1.269.570/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, julgado em 23.5.2012, DJe 4.6.2012).

A propósito:

Tributário. Agravo regimental no agravo de instrumento. Prazo prescricional. 

Tributo sujeito a lançamento por homologação. LC n. 118/2005. Matéria decidida 

pela 1ª Seção, no REsp 1.002.932/SP, sob o regime do art. 543-C do CPC e pelo STF 

no RE 566.621/RS. Agravo regimental desprovido.

1. O STF (RE 566.621/RS, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11.10.2011) e o STJ 

(REsp 1.269.570/MG, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.6.2012) 

entenderam que para as ações de repetição de indébito relativas a tributos 

sujeitos a lançamento por homologação ajuizadas após 9.6.2005, deve ser 

aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 3º da LC n. 118/2005, 

ou seja, prazo de cinco anos com termo inicial na data do pagamento. E para as 

mesmas ações ajuizadas antes de 9.6.2005, deve ser aplicado o entendimento 

anterior que permitia a cumulação do prazo do art. 150, § 4º com o do art. 168, I, 

do CTN (tese do 5+5).

2. No caso, observa-se que a ação foi proposta em 23.5.2008, portanto, em data 

posterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2005.

Sendo assim, cabe a aplicação do prazo quinquenal.

3. Agravo Regimental do contribuinte desprovido.

(AgRg no Ag 1.404.478/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, julgado em 23.8.2016, DJe 31.8.2016)
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Tributário. Agravo regimental no recurso especial. Ação de repetição de 

indébito referente ao imposto de renda. Hipótese em que houve a retenção 

do imposto, pela fonte pagadora, a título de antecipação. Termo inicial do 

prazo prescricional quinquenal. Data do pagamento realizado após a entrega 

da declaração anual de ajuste do imposto de renda. Decisão agravada em 

consonância com a atual jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido.

I. Agravo Regimental interposto em 29.9.2015, contra decisão publicada em 

24.9.2015.

II. Consoante a jurisprudência do STF e do STJ, para as ações de repetição de 

indébito, relativas a tributos sujeitos a lançamento por homologação, ajuizadas a 

partir de 9.6.2005, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no 

art. 3º da Lei Complementar n. 118/2005, ou seja, prazo de cinco anos, com termo 

inicial na data do pagamento. Já para as ações ajuizadas antes de 9.6.2005, deve 

ser aplicado o entendimento anterior, que permitia a cumulação do prazo do art. 

150, § 4º, com o do art. 168, I, do CTN (denominada tese dos 5+5).

III. Numa linha de entendimento compatível com o art. 9º do Decreto-Lei n. 

94/1996, reproduzido pelo art. 837 do Decreto n. 3.000/1999, a Segunda Turma 

do STJ, ao julgar o Recurso Especial 136.553/RS (Rel. p/ acórdão Ministro Aldir 

Passarinho Junior, DJU de 5.2.2001), deixou consignado que “o contribuinte, 

onerado com o desconto ilegal do imposto de renda na fonte, não tem, ipso 

facto, direito à respectiva devolução, se já decorrido o ano-base; precisa, para 

esse efeito, apresentar a declaração anual do ajuste, a qual esclarecerá se tudo 

quanto lhe foi descontado na fonte constitui indébito tributário, ou se parte disso 

representou antecipação do imposto de renda devido”.

IV. A Segunda Turma do STJ, a partir do julgamento do REsp 1.472.182/PR 

(Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.7.2015), endossou a orientação 

fi rmada, pela Primeira Turma desta Corte, nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 

1.233.176/PR (Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe de 27.11.2013), 

no sentido de que a retenção do imposto de renda, pela fonte pagadora, não se 

assimila ao pagamento antecipado, aludido no § 1º do art. 150 do CTN. A quantia 

retida, pela fonte pagadora, não tem o efeito de pagamento, até porque toda ou 

parte dela poderá ser objeto de restituição, dependendo da declaração de ajuste 

anual. Assim, a prescrição da ação de repetição do indébito tributário fl ui a partir 

do pagamento realizado após a declaração anual de ajuste do imposto de renda, 

dito pagamento antecipado, porque se dá sem prévio exame da autoridade 

administrativa acerca da respectiva correção (CTN, art. 150, caput).

V. Com efeito, no aludido REsp 1.472.182/PR, a Segunda Turma do STJ 

decidiu que, “ressalvados os casos em que o recolhimento do tributo é feito 

exclusivamente pela retenção na fonte (rendimentos sujeitos a tributação 

exclusiva/definitiva), que não admite compensação ou abatimento com os 

valores apurados ao final do período, a prescrição da ação de repetição do 

indébito tributário fl ui a partir do pagamento realizado após a declaração anual 
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de ajuste do imposto de renda e não a partir da retenção na fonte (antecipação). 

Precedente: EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1.233.176/PR, Primeira Turma, Rel. 

Min. Ari Pargendler, julgado em 21.11.2013, DJe 27.11.2013” (STJ, REsp 1.472.182/

PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 1º.7.2015).

VI. Na presente Ação de Repetição de Indébito, em que a petição inicial foi 

ajuizada em 8.10.2009, o contribuinte pleiteia a restituição do imposto de renda 

retido na fonte, a título de antecipação, e recolhido aos cofres públicos, pela fonte 

pagadora, em 15.9.2004. Logo, o direito de pleitear a restituição do mencionado 

imposto, por meio desta Ação, não se encontra atingido pela prescrição.

VII. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.276.535/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda 

Turma, julgado em 5.5.2016, DJe 13.5.2016)

No caso dos autos, como a ação foi ajuizada em março de 2000 (e-STJ, 

fl. 4), estão prescritas as parcelas anteriores aos 10 anos que antecedem a 

propositura da demanda.

No caso concreto, os valores foram recolhidos entre janeiro/1990 e 

dezembro/1995; portanto, estão prescritas somente as parcelas pleiteadas pela 

parte autora recolhidas em período anterior a março/1990.

De outra parte, quanto ao recurso da sociedade empresária contribuinte, o 

acórdão de origem não merece reparo, na medida em que: (i) como se trata de 

compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época 

do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito 

superveniente; e (ii) os limites à “compensação tributária, introduzidos pelas 

Leis n. 9.032 e 9.129, ambas de 1995, que alteraram o disposto no art. 89, § 3º, 

da Lei n. 8.212, de 1991, são de observância obrigatória pelo Poder Judiciário, 

enquanto não declarados inconstitucionais, razão pela qual a compensação do 

indébito tributário, ainda que decorrente da declaração de inconstitucionalidade 

da exação, submete-se às limitações erigidas pelos diplomas legais que regem a referida 

modalidade extintiva do crédito tributário (DJe de 10.11.2008)” (REsp 1.588.636/

SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5.5.2016, 

DJe 31.5.2016).

Ainda, nesse sentido:

Tributário. Agravo regimental no recurso especial. Controvérsia sobre a 

limitação à compensação previdenciária, prevista no § 3º do art. 89 da Lei n. 

8.212/1991, com a redação dada pelas Leis n. 9.032/1995 e 9.129/1995. Decisão 

agravada em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ. Agravo 

regimental improvido.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

268

I. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 796.064/RJ (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 

de 10.11.2008), fi rmou o entendimento no sentido de que, enquanto não declaradas 

inconstitucionais as Leis n. 9.032/1995 e 9.129/1995, em sede de controle difuso 

ou concentrado, sua observância é inafastável, pelo Poder Judiciário, uma vez que 

a norma jurídica, enquanto não regularmente expurgada do ordenamento, nele 

permanece válida, razão pela qual a compensação do indébito previdenciário, ainda 

que decorrente da declaração de inconstitucionalidade da exação, submete-se às 

limitações erigidas pelos diplomas legais que regem dita compensação.

II. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC, o REsp 

1.137.738/SP (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 1º.2.2010), reafi rmou a sua orientação 

jurisprudencial, fi rmada no julgamento dos EREsp 488.992/MG (Rel. Ministro Teori 

Zavascki, DJU de 7.6.2004), no sentido de que, em se tratando de compensação 

tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da 

demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo em 

vista o inarredável requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do 

Recurso Especial, ressalvando-se o direito do contribuinte de proceder à compensação 

dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, 

desde que atendidos os requisitos próprios.

III. Nos presentes autos, embora a ação tenha sido ajuizada em 10.8.1999, 

quando já se encontrava em vigor o disposto no § 3º do art. 89 da Lei n. 

8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.032/1995, a parte autora não 

defendeu, na petição inicial, a inaplicabilidade do limite percentual à 

compensação previdenciária, previsto naquele dispositivo legal. A discussão da 

matéria, portanto, foi alcançada pela preclusão, na medida em que a questão 

deveria ter sido arguida na petição inicial da ação. Ademais, o acórdão recorrido 

foi prolatado antes da edição da Medida Provisória n. 449/2008, de modo que 

deve ser mantido o reconhecimento judicial da aplicabilidade, na espécie, da 

limitação percentual à compensação previdenciária, prevista no § 3º do art. 

89 da Lei n. 8.212/1991. Entretanto, independentemente do resultado do 

julgamento do Recurso Especial, fi ca ressalvado que a parte autora, ora agravante, 

poderá proceder à compensação dos seus créditos, pela via administrativa, 

em conformidade com as normas posteriores ao início da vigência da Medida 

Provisória n. 449/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.941/2009, desde 

que atendidos os requisitos próprios. Precedentes.

IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.477.085/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda 

Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 24.4.2015)

Ressalte-se, no entanto, que nada impede que a compensação tributária 

se dê, na via administrativa, de acordo com legislação posterior, desde que 

atendidos os requisitos próprios. A propósito:
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Processual Civil. Tributário. Agravo regimental no recurso especial. Código 

de Processo Civil de 1973. Aplicabilidade. Argumentos insuficientes para 

desconstituir a decisão atacada. Contribuição previdenciária. Horas extras. 

Adicionais de insalubridade. Periculosidade. Compensação tributária. Incidência 

da Súmula n. 83/STJ.

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 - É pacífi co o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual: 

i) as verbas relativas a adicionais noturno, de periculosidade, de insalubridade 

e de transferência, bem como os valores recebidos a  título de horas extras, 

possuem natureza remuneratória, sendo, portanto, passíveis de contribuição 

previdenciária; ii) há vedação expressa, prevista no art. 26 da Lei n. 11.457/2007, 

de compensação de débitos de contribuições previdenciárias quando efetuados 

na forma do art. 74 da Lei n. 9.430/1996; iii) o regime de compensação tributária 

deduzida em juízo deve ser examinado à luz da legislação vigente  no momento 

da propositura da ação, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à 

compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as 

normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios; e iv) é pacífi co 

o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o art. 170-A do 

Código Tributário Nacional exige o trânsito em julgado para fi ns de compensação 

de crédito tributário, aplicando-se às demandas  ajuizadas após a vigência da LC 

n. 104/2001, ou seja, a partir de 11.1.2001, bem como às hipóteses de reconhecida 

inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido.

III - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 

da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido 

encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/

STJ.

IV - As Agravantes não apresentam, no regimental, argumentos sufi cientes 

para desconstituir a decisão agravada.

V - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.573.297/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, julgado em 3.5.2016, DJe 13.5.2016)

Desse modo, (i) dou provimento em parte ao recurso especial do INSS, 

para declarar a incidência da prescrição para todas as parcelas recolhidas 

indevidamente em período anterior a 1º de março/2000, e (ii) nego provimento 

ao recurso especial da sociedade contribuinte.

Custas ex lege. Sem honorários (Súmula 512/STF).

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.385.366-ES (2013/0163681-0)

Relator: Ministro Herman Benjamin

Recorrente: Commar Comércio Internacional Ltda

Advogado: Alessander da Mota Mendes - ES010405

Recorrido: Fazenda Nacional

Advogado: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PR000000O

EMENTA

Processual Civil e Tributário. Razões dissociadas do fundamento 

do acórdão. Súmula 284/STF. Mercadoria importada. Adulteração de 

dados essenciais (origem do produto). Perdimento. Pagamento dos 

tributos devidos. Irrelevância.

1. Trata-se de Recurso Especial que visa à reforma do acórdão 

que manteve a penalidade de perdimento de bens, aplicada 

administrativamente pelo Fisco. A recorrente afi rma que o fato de a 

etiqueta do produto importado possuir dimensão reduzida – mas não 

adulterada ou falsifi cada – não se amolda à hipótese prevista no art. 

105, VIII, do DL n. 37/1966, principalmente quando se considera 

que, com o regular pagamento dos tributos devidos, não houve dano 

ao Erário.

2. O Tribunal de origem, ao se reportar à prova dos autos, 

concluiu que as etiquetas dos produtos são destruídas após a abertura 

das caixas em que estes se encontram armazenados, e, mais importante, 

impedem a correta identifi cação da origem do produto, com indução do 

consumidor, varejista ou atacadista, a erro. Nesse sentido o seguinte 

excerto do acórdão (fl s. 300-301, e-STJ): “(...) a fi scalização apontou 

que: ‘(...) a etiqueta é facilmente removível, e mais, obrigatoriamente 

rompida quando da abertura das caixas de papelaão para a retirada 

das embalagens, que provavelmente são vendidas a varejo. Não se trata 

de simples erro de etiquetagem, pois toda a embalagem externa (caixas 

grandes) contém informação acima produzida com texto em português. 

O produto que chegaria as mãos do consumidor fi nal (caixinhas com 50 

máscaras) não possui qualquer indicação da origem correta do produto 

(China), induzindo a erro quando da aquisição da mercadoria’.”
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3. A pena de perdimento não constitui sanção cujo fato gerador 

tenha por base a inadimplência de tributo. Portanto, a circunstância 

de a recorrente haver adimplido a obrigação de conteúdo pecuniário 

não a exime de observar a legislação alfandegária e respeitar os valores 

por ela protegidos. A quitação do tributo devido não implica direito ao 

descumprimento das normas que disciplinam o direito alfandegário.

4. Não bastasse isso, a argumentação da recorrente peca por 

se encontrar dissociada dos fundamentos do acórdão. A infração 

comprovada nos autos não está relacionada à diferença da medida que 

a etiqueta deveria adotar – registro, aliás, que a discussão quanto ao 

correto tamanho das etiquetas nem mesmo foi valorada no acórdão 

recorrido.

5. Na realidade, a sanção administrativa foi imposta a partir da 

constatação de que os dados essenciais relativos à origem do produto 

(China) – que vêm corretamente indicados em meio que é subtraído 

do conhecimento do consumidor – são adulterados, porque a etiqueta 

de dimensões reduzidas é destacada “quando da abertura das caixas 

de papelão para a retirada das embalagens”, fazendo com que o 

produto chegue às mãos do consumidor varejista ou atacadista com a 

informação de que se trata de produto nacional.

6. Com efeito, assim dispõe o auto de infração: “A situação 

apresentou-se da seguinte maneira (fotos da mercadoria em anexo): as 

embalagens externas (caixas de papelão), provavelmente destinadas ao 

mercado atacadista, contêm a informação ‘fabricado por Descarpack 

Descartáveis do Brasil Ltda.’. As embalagens internas (caixinhas 

contendo 50 máscaras cada), provavelmente destinadas ao mercado 

varejista, apresentam-se totalmente impressas com dizeres referentes à 

empresa Descarpack do Brasil Ltda. (...) Não se trata de um simples erro 

de etiquetagem, pois toda a embalagem externa (caixas grandes) contém 

a informação acima reproduzida com texto em português. O produto 

que chegaria às mãos do consumidor fi nal (caixinhas com 50 máscaras) 

não possui qualquer indicação da origem correta do produto (China), 

induzindo o mesmo a erro quando da aquisição da mercadoria”.

7. Nesse contexto, a hipótese se amolda perfeitamente ao previsto 

no art. 105, VIII, do Decreto-Lei n. 37/1966: “Art.105 - Aplica-se a 

pena de perda da mercadoria: (...) VIII - estrangeira que apresente 
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característica essencial falsifi cada ou adulterada, que impeça ou difi culte 

sua identifi cação, ainda que a falsifi cação ou a adulteração não infl ua no 

seu tratamento tributário ou cambial”.

8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

não provido.

ACÓRDÃO

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

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

Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, negou-

lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os 

Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães 

(Presidente) e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 22 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 11.10.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Especial interposto, 

com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição da República/1988, 

contra acórdão assim ementado:

Administrativo. Identifi cação da origem e do fabricante da mercadoria. Pena 

de perdimento.

A recorrente alega violação do art. 105, VIII, do Decreto-Lei n. 37/1966, 

do art. 23, IV, e § 1º, do Decreto-Lei n. 1.455/1976, e do art. 618, VIII, do 

Decreto n. 4.543/2002. Afi rma que o fato de a etiqueta do produto importado 

possuir dimensão reduzida – mas não adulterada ou falsifi cada – não se amolda à 

hipótese prevista no art. 105, VIII, do DL n. 37/1966, principalmente quando se 

considera que não houve dano ao Erário. Por esses motivo, requer o provimento 

da pretensão recursal para ver afastada a decretação da pena de perdimento.

Foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator): Controverte-se a respeito 

do acórdão que manteve a decretação administrativa da pena de perdimento de 

bens importados.

A hipótese não comporta a aplicação da Súmula 7/STJ, pois a empresa não 

se insurge contra as premissas fáticas ou o conteúdo das provas mencionadas 

nos autos, mas sim visa à revaloração da qualifi cação jurídica a elas atribuída no 

acórdão recorrido.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

A recorrente afi rma que não houve dano ao Erário, pois os tributos devidos 

pela operação de importação foram recolhidos, e que somente a falsifi cação 

ou adulteração na etiqueta (e não o simples desatendimento das medidas 

padronizadas em centímetros) justifi caria a penalidade imposta. No caso, insiste 

que o Fisco não indicou a existência de fraude, razão pela qual deve ser anulado 

o perdimento.

O Tribunal de origem, ao se reportar à prova dos autos, concluiu que as 

etiquetas dos produtos são destruídas após a abertura das caixas em que estes 

se encontram armazenados, e, mais importante, impedem a correta identifi cação 

da origem do produto, com indução do consumidor, varejista ou atacadista, a erro. 

Nesse sentido o seguinte excerto do acórdão (fl s. 300-301, e-STJ):

(...) a fi scalização apontou que: “(...) Além de ser de tamanho ínfi mo, a etiqueta 

é facilmente removível, e mais, obrigatoriamente rompida quando da abertura 

das caixas de papelaão para a retirada das embalagens, que provavelmente 

são vendidas a varejo. Não se trata de simples erro de etiquetagem, pois toda 

a embalagem externa (caixas grandes) contém informação acima produzida 

com texto em português. O produto que chegaria as mãos do consumidor fi nal 

(caixinhas com 50 máscaras) não possui qualquer indicação da origem correta do 

produto (China), induzindo a erro quando da aquisição da mercadoria.” (fl s. 85)

(...)

Ou seja, as irregularidades encontradas na identificação da mercadoria, 

no que tange à indicação da origem e do fabricante, sujeitam-nas à pena de 

perdimento. E as irregularidades apontadas não são suaves. Pouco importa o 

regular recolhimento de tributos, a autora não comprovou que a mercadoria 

importada foi devidamente identifi cada.

Assim, nada há de ilegal ou abusivo na apreensão das mercadorias 

irregularmente importadas pela autora.
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A pena de perdimento não constitui sanção cujo fato gerador tenha por 

base a inadimplência de tributo. Portanto, a circunstância de a recorrente haver 

adimplido a obrigação de conteúdo pecuniário não a exime de observar a 

legislação alfandegária e respeitar os valores por ela protegidos.

Em outras palavras, a quitação do tributo devido não implica direito ao 

descumprimento das normas que disciplinam o direito alfandegário.

Não bastasse isso, a argumentação da recorrente peca por se encontrar 

dissociada dos fundamentos do acórdão. A infração comprovada nos autos não 

está relacionada à diferença da medida que a etiqueta deveria adotar – registro, 

aliás, que a discussão quanto ao correto tamanho das etiquetas nem mesmo foi 

valorada no acórdão recorrido.

Na realidade, a sanção administrativa foi imposta a partir da constatação 

de que os dados essenciais relativos à origem do produto (China) – que 

vêm corretamente indicados em meio que é subtraído do conhecimento do 

consumidor – , são adulterados, porque a etiqueta de dimensões reduzidas 

é destacada “quando da abertura das caixas de papelão para a retirada das 

embalagens”, fazendo com que o produto chegue às mãos do consumidor 

varejista ou atacadista com a informação de que se trata de produto nacional.

Transcrevo novamente o seguinte excerto do voto condutor (fl s. 300-301, 

e-STJ):

(...) a fi scalização apontou que: “(...) Além de ser de tamanho ínfi mo, a etiqueta 

é facilmente removível, e mais, obrigatoriamente rompida quando da abertuda 

das caixas de papelaão para a retirada das embalagens, que provavelmente 

são vendidas a varejo. Não se trata de simples erro de etiquetagem, pois toda 

a embalagem externa (caixas grandes) contém informação acima produzida 

com texto em português. O produto que chegaria as mãos do consumidor fi nal 

(caixinhas com 50 máscaras) não possui qualquer indicação da origem correta do 

produto (China), induzindo a erro quando da aquisição da mercadoria.” (fl s. 85)

Nesse passo, a hipótese se amolda perfeitamente ao comando do art. 105, 

VIII, do Decreto-Lei n. 37/1966: 

Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:

(...)

VIII - estrangeira que apresente característica essencial falsifi cada ou adulterada, 

que impeça ou difi culte sua identifi cação, ainda que a falsifi cação ou a adulteração 

não infl ua no seu tratamento tributário ou cambial.
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Efetivamente, o auto de infração a que alude o Tribunal de origem assim 

descreve a infração (fl . 58, e-STJ):

A DI supra citada ampara a imortação de uma mercadoria descrita como 

“máscara em não tecido com tiras brancas marca Descarpack impressa”, que se 

apresenta embalada em 6167 caixas de papelão (fotos anexas ao processo), as 

quais contêm em seu interior 6 caixas menores com 50 unidades da mercadoria 

(cópia xeror do rótulo dessa embalagem em anexo).

A embalagem externa da mercadoria apresenta impressa a informação 

“fabricado por Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda.”, além do endereço completo 

dessa empresa, na cidade de São Paulo (SP). Na realidade, a empresa acima 

reerida consta na Declaração de Importação (DI) como sendo o adquirente da 

mercadoria.

(...)

A situação apresentou-se da seguinte maneira (fotos da mercadoria em anexo): 

as embalagens externas (caixas de papelão), provavelmente destinadas ao 

mercado atacadista, contêm a informação “fabricado por Descarpack Descartáveis 

do Brasil Ltda.”. As embalagens internas (caixinhas contendo 50 máscaras cada), 

provavelmente destinadas ao mercado varejista, apresentam-se totalmente 

impressas com dizeres referentes à empresa Descarpack do Brasil Ltda.

(...)

Não se trata de um simples erro de etiquetagem, pois toda a embalagem 

externa (caixas grandes) contém a informação acima reproduzida com texto em 

português. O produto que chegaria às mãos do consumidor fi nal (caixinhas com 

50 máscaras) não possui qualquer indicação da origem correta do produto (China), 

induzindo o mesmo a erro quando da aquisição da mercadoria.

De acordo com o acima exposto, conclui-se que a tese recursal 

(inaplicabilidade do art. 105, VIII, do DL n. 37/1966 em caso de simples 

inobservância do tamanho correto das etiquetas) encontra-se dissociada dos 

fundamentos do acórdão (possibilidade de decretação do perdimento quando 

há adulteração quanto à origem do produto, que é da China, mas chega ao 

consumidor com a informação de que a mercadoria é de procedência nacional), 

o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

Em relação ao dissídio jurisprudencial, destaco que a divergência deve 

ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que 

identifi cam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude 

fática e jurídica entre eles. É indispensável a transcrição de trechos do relatório 

e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico 

entre ambos, com o intuito de caracterizar a interpretação legal divergente.
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O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo 

único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso 

Especial com base na alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição 

Federal. Confi ra-se o precedente:

(...)

3. Não se conhece do dissídio jurisprudencial quando não atendidos os 

requisitos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.

(...)

(REsp 649.084/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 

15.08.2005 p. 260).

Com essas considerações, conheço parcialmente do Recurso Especial para, 

nessa extensão, negar-lhe provimento.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.469.087-AC (2014/0175527-1)

Relator: Ministro Humberto Martins

Recorrente: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Advogados: Márcio Vinícius Costa Pereira e outro(s)

Virgínia Medim Abreu

Recorrido: Ministério Público do Estado do Acre

EMENTA

Consumidor. Concessão de serviços aéreos. Relação havida entre 

concessionária e consumidores. Aplicação do CDC. Ilegitimidade 

da ANAC. Transporte aéreo. Serviço essencial. Exigência de 

continuidade. Cancelamento de voos pela concessionária sem razões 

técnicas ou de segurança. Prática abusiva. Descumprimento da oferta.

1. A controvérsia diz respeito à pratica, no mercado de consumo, 

de cancelamento de voos por concessionária sem comprovação pela 

empresa de razões técnicas ou de segurança.
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2. Nas ações coletivas ou individuais, a agência reguladora não 

integra o feito em litisconsórcio passivo quando se discute a relação de 

consumo entre concessionária e consumidores, e não a regulamentação 

emanada do ente regulador.

3. O transporte aéreo é serviço essencial e, como tal, pressupõe 

continuidade. Difícil imaginar, atualmente, serviço mais “essencial” do 

que o transporte aéreo, sobretudo em regiões remotas do Brasil.

4. Consoante o art. 22, caput e parágrafo único, do CDC, a 

prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito 

privado, envolve dever de fornecimento de serviços com adequação, 

efi ciência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o 

prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos 

do descumprimento total ou parcial.

5. A partir da interpretação do art. 39 do CDC, considera-se 

prática abusiva tanto o cancelamento de voos sem razões técnicas 

ou de segurança inequívocas como o descumprimento do dever de 

informar o consumidor, por escrito e justifi cadamente, quando tais 

cancelamentos vierem a ocorrer.

6. A malha aérea concedida pela ANAC é oferta que vincula 

a concessionária a prestar o serviço nos termos dos arts. 30 e 31 do 

CDC. Independentemente da maior ou menor demanda, a oferta 

obriga o fornecedor a cumprir o que ofereceu, a agir com transparência 

e a informar adequadamente o consumidor. Descumprida a oferta, 

a concessionária viola os direitos não apenas dos consumidores 

concretamente lesados, mas de toda a coletividade a quem se ofertou 

o serviço, dando ensejo à reparação de danos materiais e morais 

(inclusive, coletivos).

7. Compete ao Poder Judiciário fiscalizar e determinar 

o cumprimento do contrato de concessão celebrado entre poder 

concedente e concessionária, bem como dos contratos fi rmados entre 

concessionária e consumidores (individuais e plurais), aos quais é 

assegurada proteção contra a prática abusiva em caso de cancelamento 

ou interrupção dos voos.

Recurso especial da GOL parcialmente conhecido e, nesta parte, 

improvido.
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ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça “A 

Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, negou-

lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. 

Ministros Herman Benjamin, 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 Mauro Campbell Marques.

Brasília (DF), 18 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 17.11.2016

RELATÓRIO

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

pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., fundamentado na alínea “a” do permissivo 

constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

O acórdão recorrido está assim ementado (fl . 328, e-STJ):

Constitucional, Consumidor, Administrativo e Processual Civil. Apelação. 

Preliminares de retifi cação do polo passivo, desaparecimento superveniente do 

interesse processual e incompetência absoluta da Justiça Estadual. Descabimento. 

Ação civil pública. Direitos individuais homogêneos. Transporte aéreo. Aplicação 

do CDC e da Lei de Concessões de Serviços Públicos. Descontinuidade na 

prestação do serviço. Proibição de cancelamento de serviço público de natureza 

essencial.

1. Preliminar de retifi cação do polo passivo. Rejeitada porque, além de ser 

parte legitima para fi gurar no polo passivo da lide, a manutenção da Apelante 

não resulta em prejuízo ao desenvolvimento válido do processo, considerando a 

relação de consumo existente entre aquela concessionária de serviço público e os 

usuários de transporte aéreo.

2. Preliminar de desaparecimento superveniente do objeto. Em razão dos 

constantes cancelamentos de voos suportados pelos habitantes da Comarca de 

Cruzeiro do Sul, os substituídos processuais têm a necessidade de uma tutela 

inibitória, eficaz para que a concessionária seja definitivamente proibida de 
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realizar tal prática indiscriminadamente, razão pela qual é forçoso a rejeição desta 

preliminar.

3. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual. De acordo com 

a jurisprudência predominante do Colendo STJ, não há interesse (jurídico ou 

econômico) da ANAC nesta Ação Civil Pública, de tal sorte que não subsiste causa 

modifi cativa de competência para a Justiça Federal, razão pela qual se rejeita a 

questão prefacial.

4. Os serviços públicos também estão sujeitos às regras do CDC, mormente no 

caso concreto em que o Ministério Público, assumindo a posição de verdadeiro 

substituto processual de uma categoria inteira de consumidores, pediu do Estado-

juiz a tutela de direitos individuais e homogêneos, fl agrantemente violados por 

descontinuidade na prestação de serviços de transporte aéreo na Comarca de 

Cruzeiro do Sul. Sucede que o transporte aéreo cuida-se, inequivocamente, de um 

serviço público prestado pela Apelante na modalidade de concessão, de modo 

que, do ponto de vista dos usuários, a concessionária mantém relação jurídica de 

natureza consumerista, tutelada pelas disposições protetivas do CDC.

5. Não obstante a concessionária de serviço público se encontrar diretamente 

subordinada aos regulamentos expedidos pela ANAC, ela também está vinculada 

às normas do CDC. Significa isso que, embora a ANAC venha a autorizar os 

comentados cancelamentos, a referida concessionária pode ser responsabilizada 

pela descontinuidade na prestação de serviço público essencial, resultante de 

violação frontal aos preceitos contidos no CDC.

6. Apelação não provida.

Os embargos de declaração opostos pela GOL foram rejeitados (fls. 

499/504, e-STJ).

Nas razões do recurso especial, a GOL aponta, preliminarmente, ofensa 

ao art. 535, incs. I e II, do CPC/1973, porquanto, a despeito da oposição de 

embargos declaratórios, o Tribunal estadual foi omisso e contraditório no 

tocante à existência de matéria de ordem pública. 

No mérito, aduz violação dos arts. 47 e 113, caput e § 2º, do CPC/1973 e 

8º da Lei n. 11.182/2005, pois há incompetência absoluta da Justiça Estadual 

para o julgamento da matéria objeto da ação civil pública ajuizada na origem, 

visto que a espécie versa sobre litisconsórcio passivo com a ANAC.

Alega ofensa aos arts. 9º, § 2º e incs. I e II, e 29 da Lei n. 8.987/1995, bem 

como aos arts. 2º, inc. VII, do parágrafo único, e 7º da Lei n. 8.078/1990, dada a 

especifi cidade e tecnicidade da matéria, além da existência de norma específi ca 

editada pela agência reguladora do setor, quais sejam, o Código Brasileiro de 

Aeronáutica e a Portaria n. 676/2000 da ANAC, normas estas que não podem 

ser afastadas pelo Código de Defesa do Consumidor.
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Acresce haver contrariedade aos arts. 286 e 460 do CPC/1973, uma vez 

que o acórdão estadual adotou posicionamento proibido pelo ordenamento 

jurídico pátrio, a saber, a vedação da condenação em obrigação de fazer de 

natureza perpétua.

Sustenta, ainda, que (fl s. 433/441, e-STJ):

na hipótese vertente, como se pode constatar dos autos, o i. Parquet do Estado 

do Acre calca sua pretensão alegando, em síntese, que a recorrente estaria (a) 

descumprindo os preceitos administrativos da continuidade e regularidade dos 

serviços públicos; e (b) cancelando voos para a cidade de Cruzeiro do Sul/AC sem 

que haja motivos relevantes para tanto.

Como se vê, a presente Ação Civil Pública tem como escopo a análise de 

questões concernentes à Agência Nacional de Aviação Civil, sendo tal autarquia 

litisconsorte necessária para atuar no polo passivo da demanda em questão, 

eis que somente houve o cancelamento do voo mencionado na inicial por 

conta de decisão tomada pela própria agência reguladora em conjunto com a 

concessionária recorrente, situação que foi totalmente contrariada no v. acórdão.

(...).

Diante desses fundamentos, não resta dúvida da necessidade de presença 

da ANAC no polo passivo da presente demanda, declinando-se da competência 

para a Justiça Federal, com a decretação da nulidade de todos os atos decisórios 

havidos no processo, conforme dispõe o art. 113, caput e § 2º do CPC/1973.

(...).

Caso seja superada a manifesta nulidade acima, o que não se espera e se 

admite para regulamentar, denota-se que o v. Acórdão recorrido afastou a 

norma específi ca editada pela ANAC (Resolução n. 141/2010), dando prevalência 

unicamente aos dispositivos contidos no CDC, ignorando, por completo, o que o 

próprio CDC diz a respeito de situações como a dos autos, de acordo com seu art. 

7º (...).

Com a devida venia desta e. Corte, o princípio constitucional de proteção ao 

consumidor deve ser cumprido por todo o sistema jurídico em diálogo das fontes, 

e não somente por meio de uma ou outra norma.

(...).

A pretensão do recorrido, da forma como formulada, é impossível de ser 

acolhida, porquanto a empresa recorrente não pode ser compelida a manter 

um voo para a cidade de Cruzeiro do Sul sem que haja um prazo defi nido. Como 

se sabe, é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio a condenação em punição 

ad eternum, não havendo como se cogitar pela correção do entendimento 

manifestado pelo v. acórdão recorrido.
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Apresentadas as contrarrazões, nas quais o Ministério Público Federal 

pede o não conhecimento ou o não provimento do recurso especial, por não 

haver vícios ou contrariedade à legislação no acórdão recorrido, além de a 

pretensão recursal esbarrar na Súmula 7 do STJ (fl s. 535/537, e-STJ).

Sobreveio o juízo de admissibilidade positivo na instância de origem (fl . 

539, e-STJ).

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Min. Luis Felipe Salomão, 

que determinou a redistribuição à Primeira Seção por versar o feito sobre 

inadequação de serviço público prestado por concessionária, conforme julgado 

no REsp 1.396.925/MG, Corte Especial, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 

26.2.2015.).

Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento ou não 

provimento do recurso especial (fl s. 581/587 e 599/600, e-STJ).

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator):

Da Controvérsia

O Ministério Público do Estado do Acre ajuizou, na Justiça Estadual, ação civil 

pública contra a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., pleiteando a condenação da 

companhia aérea em obrigação de não fazer para que esta, sem que haja razões 

técnicas relevantes e intransponíveis, abstenha-se de cancelar voos para a cidade 

de Cruzeiro do Sul, bem como divulgue informações precisas, claras e verídicas 

aos consumidores.

Neste Recurso Especial, a GOL pede, em suma, o afastamento da 

condenação em obrigação de não fazer, além de suscitar a incompetência 

absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, pois a ANAC, 

agência reguladora do setor, deveria integrar o polo passivo com a companhia 

aérea, o que deslocaria a competência para a Justiça Federal, com a consequente 

nulidade dos atos processuais já praticados no Juízo estadual.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para que a empresa 

aérea se abstenha de cancelar novos voos para a cidade de Cruzeiro do Sul, 

exceto se houver motivos técnicos relevantes e intransponíveis. A GOL interpôs 
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recurso de apelação, tendo o Tribunal estadual negado provimento ao apelo para 

manter a proibição de cancelamento dos voos sem que haja uma justifi cativa 

técnica plausível. Contra tal acórdão, a empresa aérea opôs embargos de 

declaração, os quais foram rejeitados.

Da Inexistência de Vícios no Acórdão de Origem

Preliminarmente, não se observa a alegada ofensa ao art. 535, incs. I e II, do 

CPC/1973, porquanto a Corte estadual examinou todas as questões levantadas 

pela ora recorrente, concluindo pela ilegitimidade da agência reguladora para 

fi gurar no polo passivo e por manter a obrigação de não cancelar os voos na 

localidade. Ademais, o provimento jurisdicional contrário ao pretendido pelas 

partes não necessariamente se confunde com falha ou negativa de prestação 

jurisdicional.

Da Ilegitimidade Passiva da ANAC

Na origem, a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual 

volta-se contra a irregularidade dos voos realizados pela concessionária em 

prejuízo do consumidor e, não, contra as normas da agência reguladora do setor 

(ANAC).

Nas ações coletivas ou individuais, a agência reguladora não integra o 

feito em litisconsórcio passivo quando se discute a relação de consumo entre 

a concessionária e os consumidores e, não, a regulamentação emanada do ente 

regulador.

Nesse sentido:

Administrativo. Processual Civil. Inexistência de violação do art. 557 do CPC. 

Ação civil pública. Telefonia. Tutela dos interesses dos consumidores. Legitimidade 

ativa do Ministério Público. Afastada a competência da Justiça Federal. Ausência 

de interesse direto da ANATEL. Perda de objeto da ação. Cumprimento das 

condições expostas no Termo de Ajustamento de Conduta. Necessidade de 

revolvimento do conjunto fático e probatório constante dos autos. Súmula 7/STJ.

(...)

3. Não há falar na existência de litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL, 

tendo em vista que, no caso dos presentes autos, o ponto discutido é a relação 

de consumo entre a concessionária de telefonia e os consumidores (e não a 

regulamentação da referida agência reguladora). Assim, não há falar na existência 

de interesse jurídico do ente regulador.



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 29, (245): 235-330, janeiro/março 2017 283

4. Verifi car se houve ou não o cumprimento das condições expostas no Termo 

de Ajustamento de Conduta fi rmado com a ANATEL é matéria que demanda 

o revolvimento do conjunto fático e probatório constante dos autos, o que é 

inviável na via recursal eleita a teor da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1.381.661/PA, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6.10.2015, DJe 

16.10.2015.);

Processo Civil. Agravo regimental no confl ito negativo de competência. Ação 

civil pública. Ausência de interesse jurídico da ANATEL na lide. Súmula 150/STJ.

1. Não há falar em litisconsórcio passivo necessário da Anatel, pois esta 

pleiteia a intervenção no feito apenas como amicus curiae; além disso, a ação 

proposta pelo Parquet estadual cinge-se à irregularidade imputada somente à 

concessionária do serviço de telefonia (defi ciência no serviço), sem alcançar a 

esfera do poder regulador daquela Entidade reguladora.

2. A competência cível da Justiça Federal encontra-se defi nida, como regra 

geral, com base na natureza das partes envolvidas no processo (ratione personae), 

independentemente da índole da controvérsia exposta em juízo, por força das 

disposições do art. 109, I, da Constituição Federal.

3. Desse modo, nos termos do que dispõe a Súmula 150/STJ, “compete à 

Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifi que a 

presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.

4. Competência para o julgamento da demanda do Juízo Direito da 1ª Vara de 

Ouricuri - PE.

Agravo regimental improvido (AgRg no CC 120.783/PE, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Primeira Seção, julgado em 23.5.2012, DJe 30.5.2012.).

Do Transporte Aéreo como Serviço Essencial

O Tribunal de origem manteve sentença que julgou procedente a ação civil 

pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Acre, a fi m de que a 

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. cumpra a obrigação de não cancelar voos 

com destino à cidade de Cruzeiro do Sul, sem que haja justifi cativa técnica ou 

de segurança instransponível.

De fato, infere-se dos autos que, sem informação de razões técnicas ou 

prévia aos consumidores, a GOL cancelou uma sequência de voos para a cidade 

de Cruzeiro do Sul, local de difícil acesso por via terrestre ou fl uvial:

[C]onvém dizer que a interrupção sistemática de tais serviços é ilegal, porque 

está atingindo a população da Comarca de Cruzeiro do Sul, assim como todos os 

habitantes do Vale do Juruá, que utilizem o Aeroporto situado naquela Comarca.
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(...).

No caso concreto, a GOL comprovou ter apresentado pedido de cancelamento 

de voos no período compreendido entre 10, 11 e 12 de outubro de 2009, 

aduzindo, para tanto, a suposta baixa demanda por causa do feriado nacional de 

Nossa Senhora de Aparecida (Padroeira do Brasil).

Contudo, essa assertiva não encontra respaldo no restante do acervo 

probatório dos autos, haja vista que a solicitação encaminhada à ANAC não está 

acompanhada, por exemplo, de nenhum relatório, estudo técnico, que pudesse 

avalizar tal circunstância.

Destarte, contrariamente ao que arrazoou a Apelante, as regras de experiência 

comum, subministradas pela observância do que ordinariamente acontece 

(art. 335 do CPC), descortinam o fato de que a demanda por passagens aéreas 

aumenta exponencialmente nos grandes feriados nacionais - ainda mais no 

atual contexto econômico, em que o setor de transporte aéreo se encontra em 

franca expansão, exatamente pela ascensão de uma nova classe média, ávida por 

consumir produtos e serviços dantes inalcançáveis.

E isso é sobremaneira agravado pelas peculiaridades da região amazônica, 

pois, como bem acentuou o ilustre Representante do MPE, o transporte aéreo é 

meio de locomoção indispensável, tendo em vista a inexistência (ou precariedade) 

de estradas, assim como a grande demora no deslocamento pelas vias fl uviais (fl s. 

337/338, e-STJ).

O acórdão estadual conferiu interpretação pertinente ao caso concreto.

O transporte aéreo é considerado serviço essencial para fi ns de aplicação do 

art. 22, caput e parágrafo único, do CDC e, como tal, deve ser prestado de modo 

contínuo:

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, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das 

obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-

las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Assim, ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, 

o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, 

estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica 

de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços 

com adequação, efi ciência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de 
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ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do 

descumprimento total ou parcial.

Difícil imaginar, atualmente, serviço mais “essencial” do que o transporte 

aéreo, sobretudo em regiões remotas do Brasil. O descumprimento do art. 

22, caput, comporta, nos termos de seu parágrafo único, até mesmo a tutela 

jurisdicional de prevenção e reparação por meio de danos patrimoniais e morais 

(inclusive, coletivos), a teor do art. 6, incs. VI e VII, do CDC.

Vale lembrar que o mencionado art. 22 reforça a ideia de fornecedor 

constante do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços.

As concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras 

no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela 

adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo 

se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato 

de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume 

rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais.

Portanto, a alegação da GOL no sentido de que o Judiciário estaria 

normatizando na seara de competência da agência reguladora (ANAC) não 

procede, uma vez que a legislação na qual se pautaram as decisões das instâncias 

ordinárias tão somente visam à adequação da prestação do serviço concedido, o 

que se coaduna com a função do próprio ente regulador.

Das Práticas Abusivas

O art. 6º do Diploma Consumerista assegura ao consumidor, entre outros, 

proteção contra “práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de 

produtos e serviços” (inc. IV).

Herman Benjamin descreve a prática abusiva (lato sensu) como aquela que 

contraria as regras mercadológicas de boa conduta com o consumidor, afetando 

o bem-estar deste:

Muitas vezes, apesar de não ferirem o requisito da veracidade, carreiam alta 

dose de imoralidade econômica e de opressão. Em outros casos, simplesmente 
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dão causa a danos substanciais contra o consumidor. Manifestam-se através 

de uma série de atividades, pré e pós-contratuais, assim como propriamente 

contratuais, contra as quais o consumidor não tem defesas, ou, se as tem, não se 

sente habilitado ou incentivado a exercê-las (BENJAMIN, Antonio Herman V. et al. 

Manual de direito do consumidor. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, 

p. 296.).

O art. 39 do CDC elenca práticas abusivas de forma meramente 

exemplifi cativa, visto que admite interpretação fl exível. As práticas abusivas 

também são apontadas e vedadas em outros dispositivos da Lei n. 8.078/1990, 

assim como podem ser inferidas, conforme autoriza o art. 7º, caput, do CDC, 

a partir de outros diplomas, de direito público ou privado, nacionais ou 

estrangeiros.

O cancelamento e a interrupção de voos por concessionária, sem razões 

de ordem técnica e de segurança intransponíveis, é prática abusiva contra 

o consumidor e, portanto, deve ser prevenida e punida. Também é prática 

abusiva não informar o consumidor, por escrito e justifi cadamente, quando tais 

cancelamentos vierem a ocorrer.

Da Oferta de Bens e Serviços

Os arts. 30 e 31, caput, do CDC dispõem sobre a oferta:

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.

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. (...) (Grifo nosso).

O Código de Defesa do Consumidor confere tratamento criterioso à oferta, 

momento inicial do contrato que, de modo irrevogável, vincula o fornecedor, 

obrigando-o a agir de modo transparente, a informar e a cumprir o que ofereceu 

ao atrair a aquiescência do consumidor com as condições propostas.

Diz a doutrina:

A oferta, no mundo da proteção do consumidor, é fenômeno altamente 

regrado, até constitucionalmente. Além de estabelecer, como princípio, a força 
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obrigatória da policitação, daí advindo a sua irrevogabilidade durante o prazo 

fi xado pelo anunciante ou outro razoável, a lei ainda impõe um dever genérico de 

informação, acompanhado de outros mais específi cos.

(...).

A vinculação atua de duas maneiras: primeiro, obrigando o fornecedor, mesmo 

que se negue a contratar; segundo, introduzindo-o (e prevalecendo) em contrato 

eventualmente celebrado, inclusive quando seu texto o diga de modo diverso, 

pretendendo afastar o caráter vinculante. (...) Daí que não impede a vinculação 

eventual informação do fornecedor, sempre a latere do anúncio, de que as 

alegações têm mero valor indicativo. Ainda assim, opera, integralmente, a força 

vinculante do alegado.

Dois pressupostos básicos devem estar presentes para que o princípio da 

vinculação atue: veiculação e precisão da informação (...).

A regra do Código é “prometeu, cumpriu”. Mas se o fornecedor recusar o 

cumprimento da sua oferta ou publicidade? Ou se, ainda com o mesmo resultado, 

não tiver condições de cumprir o que prometeu?

Em síntese, além de uma série de outras providências, entre as quais a via 

persecutória penal e a das sanções administrativas (...), o consumidor, em caso 

de oferta desconforme com aquilo que o fornecedor efetivamente se propõe 

a entregar, tem a sua escolha três opções: a) exigir o cumprimento forçado 

da obrigação; b) aceitar um outro bem de consumo equivalente; c) rescindir 

o contrato já firmado, cabendo-lhe, ainda, a restituição do que já pagou, 

monetariamente atualizado, e perdas e danos (inclusive danos morais).

(...).

O art. 31 tem, na sua origem, o princípio da transparência, previsto 

expressamente pelo CDC (art. 4º, caput). Por outro lado, é decorrência também 

do princípio da boa-fé objetiva, que perece em ambiente onde falte a informação 

plena do consumidor.

(...).

O art. 31 aplica-se, precipuamente, à oferta não publicitária. Cuida do dever 

de informar a cargo do fornecedor. O Código, como se sabe, dá grande ênfase 

ao aspecto preventivo da proteção do consumidor. E um dos mecanismos mais 

efi cientes de prevenção é exatamente a informação preambular, a comunicação 

pré-contratual.

Não é qualquer modalidade informativa que se presta para atender aos 

ditames do Código. A informação deve ser correta (verdadeira), clara (de fácil 

entendimento), precisa (sem prolixidade), ostensiva (de fácil percepção) e em 

língua portuguesa.

(...).
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O art. 31 impõe o dever de informar sobre certos dados do produto ou 

serviço. Lista-os, “entre outros”. Por conseguinte, o rol apresentado é meramente 

enumerativo. Caberá ao fornecedor, conhecedor de seu produto ou serviço, 

informar sobre “outros” dados que, no caso concreto, repute importantes. Se não o 

fi zer voluntariamente, assim o determinará o juiz ou a autoridade administrativa, 

independentemente da reparação e da repressão (administrativa e penal).

Todo e qualquer produto ou serviço tem de respeitar o dever de informar 

do art. 31. Não se trata de listagem facultativa. É completamente obrigatória. 

Impossível, por outro lado, qualquer limitação administrativa a esse dever do 

fornecedor, imposto que é por lei (BENJAMIN, Antonio Herman V. et al. Manual de 

direito do consumidor. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 256/267.).

A malha aérea concedida pela ANAC é uma oferta que vincula a 

concessionária a prestar o serviço concedido nos termos do art. 30 e 31 do CDC.

Independentemente da maior ou da menor demanda, a oferta obriga o 

fornecedor a cumprir o que ofereceu, a agir com transparência e a informar o 

consumidor, inclusive por escrito e justifi cadamente.

Descumprida a oferta, a concessionária frustra os interesses e os direitos não 

apenas dos consumidores concretamente lesados, mas de toda uma coletividade, 

dando ensejo à reparação de danos materiais e morais (individuais e coletivos).

Do Dever de Informar e do Direito à Informação

A liberdade de escolha do consumidor, direito básico previsto no inciso 

II do art. 6º do CDC, depende da correta, fi dedigna e satisfatória informação 

sobre os produtos e os serviços colocados no mercado de consumo.

A autodeterminação do consumidor é indissociável da informação que lhe 

é transmitida, pois é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de 

decisão daquele que consome. Assim, se a informação é adequada, o consumidor 

age com mais consciência; se é falsa, inexistente ou omissa, retira-se-lhe a 

liberdade de escolha consciente.

O direito à informação confere ao consumidor “uma escolha consciente, 

permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de 

fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento 

informado ou vontade qualifi cada. Diante disso, o comando do art. 6º, III, do 

CDC, somente estará sendo efetivamente cumprido quando a informação for 

prestada ao consumidor de forma adequada, assim entendida como aquela que 

se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último 
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caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações 

soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia” (REsp 1.144.840/

SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20.3.2012, DJe 

11.4.2012.).

O dever de informar também decorre do respeito aos direitos básicos do 

consumidor, expressamente disposto no inciso III do art. 6º do Código de 

Defesa do Consumidor, o qual prevê, como essencial, 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”.

Mais do que obrigação decorrente de lei, o dever de informar é uma forma 

de cooperação, uma necessidade social. Na atividade de fomento ao consumo e 

na cadeia fornecedora, o dever de informar tornou-se autêntico ônus pró-ativo 

incumbido aos fornecedores (parceiros comerciais, ou não, do consumidor), 

pondo fi m à antiga e injusta obrigação que o consumidor tinha de se acautelar 

(caveat emptor).

Extrai-se, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido este excerto, 

segundo o qual a concessionária, sem informar os consumidores, realmente 

cancelou voos consecutivos para a cidade (fl s. 336/338, e-STJ):

Estabelecidas essas premissas acerca do regime jurídico do serviço público (de 

transporte aéreo) no sistema jurídico brasileiro, convém dizer que a interrupção 

sistemática de tais serviços é ilegal, porque está atingindo a população da 

Comarca de Cruzeiro do Sul, assim como todos os habitantes do Vale do Juruá 

que utilizam o Aeroporto situado naquela Comarca.

(...).

Nesse contexto, é importante salientar que, no caso em tela, a Apelante não 

impugnou a alegação de que alguns voos para a Comarca de Cruzeiro do Sul 

são cancelados. Ocorre que a sobredita concessionária, além de reconhecer 

expressamente esse fato, asseverou que os cancelamentos foram autorizados 

pela ANAC, conforme os documentos carreados às fl s. 183/191.

(...).

No caso concreto, a GOL comprovou ter apresentado pedido de cancelamento 

de voos, no período compreendido entre 10, 11 e 12 de outubro de 2009, 

aduzindo, para tanto, a suposta baixa demanda por causa do feriado nacional de 

Nossa Senhora de Aparecida (Padroeira do Brasil).

Contudo, essa assertiva não encontra respaldo no restante do acervo 

probatório dos autos, haja vista que a solicitação encaminhada à ANAC não está 
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acompanhada, por exemplo, de nenhum relatório, estudo técnico, que pudesse 

avalizar tal circunstância.

Destarte, contrariamente ao que arrazoou a Apelante, as regras de experiência 

comum, subministradas pela observância do que ordinariamente acontece 

(art. 335 do CPC), descortinam o fato de que a demanda por passagens aéreas 

aumenta exponencialmente nos grandes feriados nacionais - ainda mais no 

atual contexto econômico, em que o setor de transporte aéreo se encontra em 

franca expansão, exatamente pela ascensão de uma nova classe média, ávida por 

consumir produtos e serviços dantes inalcançáveis.

E isso é sobremaneira agravado pelas peculiaridades da região amazônica, 

pois, como bem acentuou o ilustre Representante do MPE, o transporte aéreo é 

meio de locomoção indispensável, tendo em vista a inexistência (ou precariedade) 

de estradas, assim como a grande demora no deslocamento pelas vias fl uviais.

Diante de tais circunstâncias, chega-se à inabalável conclusão de que os 

usuários não podem suportar os prejuízos decorrentes da sistemática interrupção 

de voos, uma vez que a Apelante tem a obrigação legal de prestar o serviço de 

maneira adequada, efi ciente e contínua.

Tais cancelamentos não foram previamente comunicados aos consumidores 

que adquiriram seus bilhetes aéreos, os quais tiveram suas viagens subitamente 

frustradas, mormente por residirem em área geográfi ca de difícil acesso terrestre 

e fl uvial.

Acresça-se que é de todos conhecida a peleja que o consumidor enfrenta 

para remarcar a data de um bilhete aéreo ou reaver o valor pago, muitas vezes 

tendo de enfrentar fi las em balcões de aeroportos e pagar taxas de remarcação.

No Código de Defesa do Consumidor, todavia, o dever de informar não é 

tratado como mero dever anexo, e sim como dever básico, essencial e intrínseco 

às relações de consumo. De mais a mais, não é sufi ciente oferecer a informação. 

É preciso saber transmiti-la, porque mesmo a informação completa e verdadeira 

pode vir a apresentar defi ciência na forma como é exteriorizada ou recebida pelo 

consumidor.

Do Diálogo das Fontes

Tampouco há que falar que a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor à relação havida entre companhias aéreas e consumidores gera um 

confl ito que desrespeita o diálogo das fontes.

O pensamento de Erik Jayme, professor emérito da Universidade de 

Heidelberg, conhecido como Teoria do Diálogo das Fontes, representa 
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a importantíssima ideia de que a aplicação de uma lei isolada pode não 

condizer com a pluralidade e a complexidade pós-modernas, pois é necessária 

a fl exibilidade de uma comunicação entre os vários diplomas e a aplicação 

conjunta de várias fontes, tais como os Direitos Humanos, a Constituição, a 

legislação infraconstitucional e a legislação supranacional.

O Código de Defesa do Consumidor Brasileiro refl ete exatamente este 

espírito: o de proteger o diferente, o mais fraco, o vulnerável ou o hipervulnerável, 

aquele que desconhece os meandros da oferta de produtos e serviços (o 

consumidor) em face daquele que entende o funcionamento do mercado de 

consumo (o fornecedor).

O Código de Defesa do Consumidor ampara não somente direitos 

individuais como também direitos individuais homogêneos, coletivos e difusos, 

permitindo que as fontes dialoguem para a harmonia das relações de consumo e 

para a existência de provimentos jurisdicionais úteis e efetivos.

É a doutrina de Claudia Lima Marques:

O domínio do método do diálogo das fontes ajuda na escolha das leis a 

aplicar, na sua ordem e na interpretação destas “conforme a Constituição”. Evita, 

assim, a necessidade de um exame concreto da inconstitucionalidade de alguma 

das normas, pois a aplicação conjunta e coordenada das fontes tem como 

consequência a inexistência de lacunas, onde o Direito do Consumidor pode ser 

complementado por outras leis e princípios, sempre a favor do sujeito tutelado no 

art. 5º, XXXII, da CF/1988, o consumidor (Comentários ao Código de Defesa do 

Consumidor. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 62.).

O Código de Defesa do Consumidor não prejudica as normas do setor 

aéreo brasileiro, uma vez que é um diploma que permite exemplarmente a 

aplicação conjunta de fontes para o equilíbrio das relações de consumo.

Da Condenação em Obrigação de Não Fazer

Alega a GOL contrariedade aos arts. 286 e 460 do CPC/1973, uma vez 

que o acórdão estadual adotou posicionamento proibido pelo ordenamento 

jurídico pátrio, a saber, a vedação da condenação em obrigação de fazer de 

natureza perpétua.

É verdade que não cabe ao Poder Judiciário determinar a realização de voos 

perenes para essa ou aquela localidade, uma vez que o estabelecimento de rotas 

de transporte aéreo compete ao Poder Executivo, por atuação direta da agência 

reguladora do setor, ou seja, a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.
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Entretanto, cabe, sim, ao Judiciário determinar o cumprimento do contrato 

de concessão celebrado entre o poder concedente e a concessionária. E foi isso 

que as instâncias ordinárias estabeleceram: o cumprimento da obrigação de não 

cancelar voos para a localidade, exceto por razões intransponíveis e relevantes, 

sob pena de ofensa à regularidade da prestação do serviço público concedido.

Para além do contrato de concessão celebrado com a Administração 

Pública, também cabe ao Judiciário zelar pelo cumprimento dos contratos de 

consumo celebrados entre a companhia aérea (à qual a Administração delegou 

a prestação do serviço público) e os consumidores individuais e/ou plurais, aos 

quais são assegurados a proteção contra a preterição e o direito à informação em 

caso de cancelamento ou interrupção dos serviços aéreos.

Não é demais lembrar que o Código de Defesa do Consumidor contempla 

um microssistema próprio e fl exível que autoriza uma abrangente intervenção 

judicial nos contratos, justifi cada por fundamentos como “a natureza protetiva 

do direito especial e sua decorrência lógica, o princípio da vulnerabilidade” e 

“a existência em todos os contratos de consumo de um sinalagma amplo, que 

se não acomoda aos padrões tradicionais da comutatividade” (RODRIGUES 

JUNIOR, Otavio Luiz. Revisão Judicial dos Contratos: autonomia da vontade 

e teoria da imprevisão. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 207.).

Por fi m, a condenação proferida na origem não é ad eternum, já que incapaz 

de extrapolar, obviamente, o prazo de vigência do contrato de concessão ou a 

superveniência de causa de extinção contratual.

A condenação também não invade a esfera de competência da ANAC, à 

qual compete regular e fi scalizar as atividades de aviação civil e da infraestrutura 

aeronáutica e aeroportuária, respeitadas as orientações, políticas e diretrizes do 

Governo federal. Entre os objetivos dessa agência reguladora criada pela Lei 

n. 11.182/2005, está o equilíbrio com o Código de Defesa do Consumidor 

manifesto, por exemplo, na disciplina de condições gerais de transporte 

que tutelam os consumidores em inúmeros casos, tais como: nos atrasos e 

cancelamentos de voos e hipóteses de preterição de passageiros; na estipulação 

de percentuais de atrasos e cancelamentos de voos e sua respetiva divulgação aos 

passageiros; e, sobretudo, na transparência.

Não cabe, pois, dizer que o Judiciário proferiu condenação incerta, 

indeterminada, de natureza perpétua, diversa e além da requerida no pedido 

inicial ou que invadiu a competência do ente regulador ou destoou do teor das 

normas aeronáuticas e aeroportuárias.
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Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial da GOL Linhas 

Aéreas Inteligentes S.A., mas nego-lhe provimento.

É como penso. É como voto.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Senhores Ministros, penso que quase 

nada há a se falar ou a se acrescer, não só ao substancioso e brilhante voto do 

eminente Relator, como também às considerações feitas pelo nosso Professor de 

Direito do Consumidor, Ministro Herman Benjamin.

Quero apenas fazer algumas observações, em face de situações que vivenciei, 

quando trabalhava no TRF da 1ª Região, que tem jurisdição sobre todo o norte 

do Brasil, inclusive sobre o Estado do Acre. Quando era Corregedora daquele 

Tribunal e também como sua Presidente, vi-me compelida, por dever de ofício, 

a viajar por todo o norte do Brasil e pude constatar a realidade mencionada pelo 

Ministro Herman Benjamin, quanto à precariedade da comunicação, naqueles 

Estados, por via terrestre e fl uvial.

Essa essencialidade do serviço de transporte aéreo, na Região Norte do 

País – que o art. 22 da Lei n. 8.078/1990 exige seja contínuo –, ali se destaca, 

mais do que nunca, exatamente em função desta precariedade de outros meios 

de comunicação. Sabe-se que na Região Amazônica, às vezes, em decorrência de 

enchente, nem o transporte fl uvial é possível. Daí a relevância da contínua e boa 

prestação, no que respeita ao serviço de transporte aéreo.

A primeira tese sobre a qual o Ministro Herman Benjamin discorreu 

é aquela que diz respeito à existência de litisconsórcio passivo necessário, 

em feitos dessa natureza, quando se discute uma relação de consumo apenas 

entre a concessionária e o consumidor, não estando em causa qualquer norma 

regulamentadora da Agência reguladora. Há, nesta Turma, dois precedentes 

sobre o assunto, que são citados no voto do Ministro Humberto Martins. Um, 

é de relatoria do Ministro Humberto Martins, e outro, bem esclarecedor, do 

Ministro Mauro Campbell Marques, exatamente no sentido que está registrado 

no voto do eminente Relator, cuja ementa destaca: “A Agência Reguladora não 

integra o feito em litisconsórcio passivo com a concessionária quando, diante 

da inadequação do serviço prestado, discute-se a relação de consumo entre a 

concessionária e os consumidores, e não a regulamentação emanada do ente 

regulador”.
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Alega-se a incompetência da Justiça Estadual, pela ausência, no feito, da 

ANAC. Se não é ela litisconsorte passiva necessária, não há necessidade de 

que tivesse vindo aos autos. Sabe-se que a competência da Justiça Federal é 

absoluta e é fi xada ratione personae, na Constituição Federal, no seu art. 109, 

inciso I. É preciso que exista, no feito, um dos entes federais ali mencionados, 

para que se justifi que a competência da Justiça Federal. Não é o que existe no 

caso. Não há qualquer ente federal integrando essa lide, de tal sorte que a Justiça 

Estadual era e é competente para processar e julgar o feito. Como relatei, o 

Ministro Herman Benjamin fez menção ao art. 22 do Código de Defesa do 

Consumidor, para mencionar que, em serviços essenciais, deve haver, por força 

desse mesmo Código, continuidade na sua prestação. Esse é um caso, penso eu, 

paradigmático, que envolve uma região do norte do País onde há defi ciência 

notória no transporte, por via fl uvial e terrestre, de tal sorte que ali, esse serviço 

é essencial ao consumidor, devendo ser ele contínuo e prestado de forma 

adequada, efi ciente e segura.

No que respeita à necessidade de a empresa aérea informar, aos 

consumidores, sobre eventuais cancelamentos ou atrasos de voo, quero relatar 

o que ocorreu comigo, no norte do País. No período de 2004 a 2008, estava em 

um Estado do norte do país. Sabe-se que há muita precariedade, inclusive, no 

oferecimento de voos, naquelas localidades. Em muitas localidades do Norte 

só se oferecem voos no meio da madrugada. Retornaria eu a Brasília – depois 

de fazer uma correição, em uma Seção Judiciária – num voo de determinada 

companhia aérea, que sairia às 3h30 dessa capital de Estado do Norte. A Polícia 

Federal informou-me que eu não deveria ir para o aeroporto, porque o voo 

estava cancelado. A Juíza Federal que ali trabalhava e que entrara em férias, 

retornaria ao seu estado natal e tinha uma passagem, neste mesmo voo. Avisei-a 

de que esse voo estava cancelado. Mas, quando ela ligava para a companhia 

aérea, obtinha a informação de que o voo estava mantido. E, a fi nal, o voo foi 

cancelado e ninguém viajou. Isso mostra a necessidade de que, para a prestação 

de serviços adequados, efi cientes, seguros e contínuos – como exige a Lei n. 

8.078/1990 –, sejam prestadas informações objetivas aos usuários, inclusive, em 

hipóteses de cancelamento ou atraso de voo.

Diante do que aqui se discutiu, cumprimento o eminente Relator, pelo 

seu voto brilhante sobre o assunto. Cumprimento também o Ministro Herman 

Benjamin, pelos acréscimos e aditamentos feitos sobre o assunto. Quero também 

cumprimentar o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na pessoa da Relatora 

do processo, em 2º Grau, a Desembargadora Maria Cezarinete de Souza 
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Augusto Angelim. Acompanhei a carreira de Sua Excelência quando passou 

ela a integrar o Tribunal de Justiça do Acre, pelo quinto constitucional, e, desde 

então, pude perceber a sensibilidade com que Sua Excelência norteia todos os 

seus julgados. Este é um caso que, para mim, é paradigmático, como o Ministro 

Herman Benjamin destacou. Havia, inclusive, votos divergentes, mas Sua 

Excelência manteve uma posição coerente e que demonstra muita sensibilidade 

social, na entrega da prestação jurisdicional.

Assim, não tenho dúvida em acompanhar o eminente Relator, na conclusão 

de seu voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.539.165-MG (2015/0146685-3)

Relator: Ministro Humberto Martins

Recorrente: CETELEM Brasil S.A.- Credito Financiamento e 

Investimento

Advogados: Diana Val de Albuquerque e outro(s)

Pedro Rezende Marinho Nunes

Recorrido: Estado de Minas Gerais

Agravante: Estado de Minas Gerais

Procurador: Vanessa Lopes Borba e outro(s)

Agravado: CETELEM Brasil S.A.- Credito Financiamento e 

Investimento

Advogados: Gabriel Jose de Orleans e Bragança e outro(s)

Pedro Rezende Marinho Nunes

EMENTA

Consumidor. Prática abusiva. Cláusulas abusivas em contrato 

de adesão a cartão de crédito. Multa administrativa aplicada pelo 

Procon ao fornecedor. Interpretação de cláusulas para fins de 

redução da sanção. Inviabilidade. Súmula 5/STJ. Reexame de provas. 

Descabimento. Súmula 7/STJ. Contrato de duração. Incidência do 

CDC e de suas alterações.
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1. O Procon-MG instaurou processo administrativo contra 

fornecedora de serviços de cartão de crédito, resultando na aplicação 

de multa por: cobrança de tarifa de administração; cobrança de 

taxa de emissão de boleto bancário para emissão mensal de fatura, 

independentemente de o pagamento ser realizado por meio de débito 

em conta, dinheiro ou cheque pós-datado; cobrança de tarifa de débito 

em conta corrente; contratação adesiva de cláusula de débito em conta 

corrente do cliente; cobrança de seguro por perda ou roubo do cartão; 

e envio de produtos e/ou serviços sem solicitação do consumidor.

2. Prática abusiva (lato sensu) é aquela que contraria as regras 

mercadológicas de boa e leal conduta com os consumidores, sendo, de 

rigor, sua prevenção, reparação e repressão. O Código de Defesa do 

Consumidor traz rol meramente exemplifi cativo de práticas abusivas 

(art. 39), cabendo ao juiz identifi car, no caso concreto, hipóteses de 

violação dos princípios que orientam o microssistema.

3. Independentemente do número de consumidores lesados 

ou do abuso de poder econômico pelo fornecedor, a presença da 

cláusula abusiva no contrato é, por si só, reprovável, pois contrária 

à ordem econômica e às relações de consumo. O Código de Defesa 

do Consumidor elenca as cláusulas abusivas de modo não taxativo 

(art. 51), o que admite o enquadramento de outras abusividades que 

atentem contra o equilíbrio entre as partes.

4. O Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações) pode 

ser aplicado “ao contrato que se renovou sob sua égide e que, por isso, 

não pode ser qualifi cado como ato jurídico perfeito” (REsp 735.168/

RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.3.2008.).

5. O Tribunal de origem, ao examinar as provas dos autos e 

interpretar o contrato, concluiu pela existência de cláusulas abusivas. 

Modifi car o entendimento da instância ordinária, na via do recurso 

especial, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

6. A multa administrativa fi xada pelo Procon é “graduada de 

acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor” (art. 57 do CDC). O reexame de sua 

proporcionalidade é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do 

STJ.
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Recurso especial da CETELEM Brasil S.A. – Crédito, 

Financiamento e Investimento parcialmente conhecido e, nessa parte, 

improvido.

Processo Civil e Consumidor. Majoração de multa administrativa 

aplicada pelo Procon. Inviabilidade na via especial. Majoração da 

verba fi xada a título de honorários advocatícios. Súmula 7/STJ.

1. A multa administrativa fixada pelo Procon baseia-se em 

critérios como “a gravidade da infração, a vantagem auferida e a 

condição econômica do fornecedor” (art. 57 do CDC). O reexame 

de sua proporcionalidade para majorá-la ou reduzi-la é vedado em 

recurso especial por exigir revolvimento do conjunto fático-probatório 

dos autos (Súmula 7 do STJ).

2. A fixação da verba honorária sucumbencial compete às 

instâncias ordinárias, já que envolve a apreciação equitativa e a 

avaliação subjetiva do julgador no quadro fático dos autos (Súmula 7 

do STJ).

3. Eventual desproporção entre o valor da causa e o valor fi xado a 

título de honorários advocatícios nem sempre indica irrisoriedade ou 

exorbitância da verba honorária, pois a fi xação desta envolve a análise 

da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo 

advogado no patrocínio dos interesses da parte que representa.

Agravo do Estado de Minas Gerais conhecido para negar 

seguimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça “A 

Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial de Cetelem 

Brasil S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento e, nessa parte, negou-

lhe provimento; conheceu do agravo do Estado de Minas Gerais para negar 

seguimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator.” 

Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Assusete Magalhães (Presidente) e Diva 

Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região) votaram com o Sr. 

Ministro Relator.
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Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.

Brasília (DF), 23 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 16.11.2016

RELATÓRIO

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

interposto, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição da República 

pela CETELEM Brasil S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, bem 

como de agravo apresentado pelo Estado de Minas Gerais contra decisão que 

não admitiu recurso especial também embasado no dispositivo constitucional 

retro.

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferiu acórdão com 

esta ementa:

Apelação cível. Procon estadual. Processo administrativo. Contrato de emissão 

e administração de cartão de crédito. Cláusulas abusivas. Aplicação de multa. 

Legalidade e razoabilidade. Verba honorária. Equidade. Art. 20, § 4º, do CPC. 

Redução.

- Demonstrada a abusividade de diversas cláusulas contratuais insertas 

em contrato de emissão e administração de cartão de crédito, no bojo de 

processo administrativo instaurado pelo Procon estadual, em que assegurada 

a oportunidade defensiva, legal a multa aplicada, bem como o valor arbitrado, 

visto que observados os parâmetros estabelecidos no Código de Defesa do 

Consumidor e do Decreto Federal n. 2.181/1997.

- Nas causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios serão 

arbitrados segundo a apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 20, § 4º, do 

CPC (fl . 798, e-STJ).

Os embargos de declaração opostos pela CETELEM foram, por maioria, 

providos em parte apenas para reduzir a multa administrativa (fl s. 842/854, 

e-STJ).

Foram rejeitados os embargos infringentes opostos pelo estado de Minas 

Gerais, com o fi to de fazer prevalecer a tese do voto minoritário no sentido da 

inexistência de vícios no acórdão da apelação (fl s. 909/920, e-STJ).
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Interpostos recursos especiais por ambas as partes, o Tribunal de origem 

admitiu o recurso especial da CETELEM e negou seguimento ao recurso 

especial do Estado de Minas Gerais (fl s. 977/981, e-STJ).

Nas razões do recurso especial, a CETELEM alega, preliminarmente, 

ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois, a despeito da oposição de embargos 

declaratórios, remanesceram vícios deletérios à solução da controvérsia.

No mérito, aduz violação destes dispositivos: art. 57 do CDC; art. 28 do 

Decreto Federal n. 2.187/1997; art. 4º, IX, da Lei n. 4.595/1964; e art. 2º, § 2º, 

da LINDB.

Sustenta que as ilegalidades combatidas por este recurso especial resultaram 

em aplicação de multa pelo Procon/MG à CETELEM em valor milionário, 

além de encargos moratórios.

Pontua que, não obstante a redução da multa administrativa pelo Tribunal 

mineiro para R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), a sanção continua 

excessiva e deve ser adequada aos parâmetros legais, sob pena de ofensa aos 

princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao art. 

57 do CDC, que encontra disposição análoga no art. 28 do Decreto Federal n. 

2.187/1997.

Ressalta que, ao fi xar a multa administrativa em R$ 3.000.000,00 (três 

milhões de reais), a Corte estadual levou em consideração apenas a capacidade 

econômica da CETELEM, desconsiderando, entretanto, os demais requisitos 

legais (gravidade da infração, extensão do dano causado e vantagem auferida).

Assevera que as dez reclamações dos consumidores no Procon/MG 

indicam que a vantagem auferida pela CETELEM, se existiu, foi irrisória. As 

supostas cobranças indevidas revelam valores como R$ 0,15, R$ 0,74, R$ 1,99 

e R$ 2,00 e, mesmo assim, resultaram na aplicação de multa administrativa 

milionária. Aliás, o próprio TAC proposto pelo Ministério Público estabelecia o 

pagamento de apenas 60.000,00 (sessenta mil reais), mas a recorrente optou por 

defender-se administrativamente.

Invoca a impossibilidade de incidência do Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos celebrados antes de sua vigência, como no caso 

dos autos. Logo, não se aplica a atual norma do § 3º do art. 54 do CDC para 

fi ns de punição da recorrente, visto que tal dispositivo foi alterado pela Lei n. 

11.785/2008, ao passo que todos os contratos são datados de 2006.

Explica que uma das razões pelas quais a CETELEM foi multada se deve 

à suposta cobrança de “tarifa de administração”, rubrica atualmente extinta 
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e incapaz de servir de critério para aplicação de multa. Aliás, diversamente 

do que consta do acórdão recorrido, a tarifa de administração equivale tão 

somente aos custos que o banco tinha para manter o produto fi nanceiro do 

consumidor, custos estes que não eram remunerados por nenhuma outra receita, 

havendo, nesse caso, entendimento do STJ que considera legítima a cobrança 

(REsp 1.246.622/RS). Dessarte, o acórdão estadual contrariou o princípio da 

legalidade e o art. 4º, IX, da Lei n. 4.595/1964, o qual estabelece que a limitação 

ou a vedação da cobrança de tarifa bancária é tarefa delegada ao Conselho 

Monetário Nacional.

Acresce que a “tarifa de débito em conta corrente” também foi levada em 

consideração na fi xação da multa, entendendo o acórdão recorrido que, ausente 

previsão legal que amparasse tal tarifa prevista nos contratos, sua cobrança seria 

indevida. Entretanto, não é crível supor que previsões contratuais devam estar 

previstas em lei, sob pena de restrição à autonomia da vontade, à livre iniciativa 

(art. 1º, inc. IV, da CRFB) e ao princípio da legalidade (art. 5º, inc. II, da 

CRFB).

Discorre que, quanto à imputação à recorrente do “seguro perda e roubo”, 

o acórdão de origem esqueceu-se do disposto no art. 265 do CC/2002, segundo 

o qual a solidariedade não se presume e, sim, decorre apenas da vontade das 

partes ou de força de lei, conforme já decidiu o STJ (REsp 1.173.287/SP). 

Consequentemente, não poderia a multa administrativa se fundar ou ser 

aumentada com base na referida imputação.

Arremata que a controvérsia não demanda reexame fático-probatório dos 

autos, sendo inaplicável a Súmula 7 do STJ à espécie.

Pede o provimento do recurso especial para, reconhecendo a violação dos 

dispositivos supracitados, seja declarada nula a multa administrativa aplicada 

pelo Procon/MG ou, subsidiariamente, reduzida a sanção de R$ 3.000.000,00 

(três milhões de reais) para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) de acordo com os 

parâmetros traçados inicialmente no termo de ajustamento de conduta.

Contrarrazões nas quais o ente estatal pede o não conhecimento ou o 

não provimento do recurso especial, pois a pretensão da recorrente demanda 

reexame fático-probatório. A multa fi xada pelo Procon/MG está amparada em 

critérios legais, e a ingerência do Judiciário no mérito administrativo para alterar 

a multa culminaria por violar o CDC (fl s. 938/941, e-STJ).

Nas razões do agravo em recurso especial, o Estado de Minas Gerais 

impugna os fundamentos da decisão agravada e pede o conhecimento do agravo 

para que seja dado provimento ao recurso especial.
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No recurso especial, o ente estatal alega que o acórdão recorrido violou o 

art. 57 do CDC e o art. 20, § 4º, do CPC/1973, pois o Tribunal mineiro, em 

sede de apelação, reduziu a verba honorária a ser paga pela empresa e, em sede 

embargos declaratórios, procedeu à redução da multa administrativa fi xada pelo 

Procon/MG.

Discorre que a multa fi xada pelo Procon/MG não deve ser reduzida, 

pois seguiu critérios rigorosos, inclusive com observância dos princípios da 

legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, afastando, assim, a necessidade de 

intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Defende que seria descabida a redução dos honorários devidos ao ente 

estatal. A verba honorária inicialmente estabelecida em 10% sobre o valor da 

causa está dentro dos parâmetros mínimo de 10% e máximo de 20% adotados 

pela jurisprudência do STJ. Assim, não se mostraria pertinente modifi car a 

condenação da empresa para reduzir a verba honorária para insufi cientes R$ 

10.000,00 (dez mil reais), sob pena de prejuízo ao dinheiro público.

Acresce, outrossim, que:

é que a regra inscrita no referido § 4º não signifi ca, necessariamente, que os 

honorários devam ser arbitrados em montante inferior a 10% do valor econômico 

da causa. É bem verdade que, nos casos do § 4º, art. 20 do CPC, o julgador ao fi xar 

os honorários advocatícios consoante apreciação equitativa, muito embora não 

esteja adstrito aos percentuais do § 3º, deve atender aos critérios estabelecidos 

nas letras a, b e c, quais sejam, grau de zelo do profi ssional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado 

e o tempo exigido para o seu serviço.

Ora, a ação judicial em tela revela-se com certa complexidade. Os autos já 

possuem 7 (sete) volumes, exigindo do Procurador do estado zelo, cuidado e 

análise minuciosa da farta documentação que a ele foi colacionada.

De outro lado, a matéria nela tratada é de importância considerável, posto 

que se refere à lesão nas relações de consumo. O valor da causa é de mais de 

R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o que, inevitavelmente, aumenta a 

responsabilidade do Procurador do Estado quanto ao êxito em sua atuação na 

demanda. (...).

Em sendo assim, o valor dos honorários sucumbenciais fi xados em sentença 

não se mostrava excessivo, sendo o mínimo que se espera para remunerar 

os Procuradores do Estado de Minas Gerais de forma justa pelo seu trabalho 

indispensável à Administração da Justiça (fl s. 933/934, e-STJ).
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Contrarrazões ao recurso especial do ente estatal nas quais a CETELEM 

requer o não conhecimento ou o não provimento do recurso especial, visto 

que, mesmo com a redução da multa pelo Tribunal mineiro, a sanção continua 

exorbitante (fl s. 943/952, e-STJ).

Com o juízo de admissibilidade negativo do recurso especial do ente estatal 

e a interposição de agravo por este, a CETELEM apresentou contraminuta 

para pleitear a manutenção da decisão agravada (fl s. 993/1.000, e-STJ).

Parecer do Ministério Público Federal no sentido do parcial conhecimento 

do recurso especial da CETELEM para negar-lhe provimento e do 

conhecimento do agravo do Estado de Minas Gerais para negar provimento ao 

recurso especial (fl s. 1.027/1.035, e-STJ).

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator):

Da Controvérsia

O Procon/MG instaurou processo administrativo contra a CETELEM 

Brasil S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento por prática de infração às 

relações de consumo consistente na inserção de cláusulas abusivas em contratos 

de adesão a cartão de crédito.

Entre as citadas cláusulas abusivas, destacam-se: cobrança de tarifa de 

administração; taxa de emissão de boleto bancário para emissão mensal de 

fatura, independentemente de o pagamento ser realizado por meio de débito em 

conta, dinheiro ou cheque pós-datado; cobrança de tarifa de débito em conta 

corrente; contratação adesiva de cláusula de débito em conta conta corrente do 

cliente; cobrança de seguro por perda ou roubo do cartão; e envio de produto e/

ou serviço sem solicitação do consumidor.

Diante da constatação das infrações e da recusa da fornecedora ao TAC 

proposto pelo Ministério Público estadual, o Procon aplicou multa em desfavor 

da CETELEM no valor de R$ 5.906.138,89 (cinco milhões, novecentos e seis 

mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Na ação anulatória ajuizada pela CETELEM, a sentença de primeiro 

grau julgou improcedente o pedido, condenando a autora na verba honorária 

correspondente a 10% do valor do débito que se pretendia anular.
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O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo da CETELEM 

para reduzir os honorários ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além 

de acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para diminuir a 

multa administrativa para R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Do Recurso Especial da CETELEM

Preliminarmente, não se observam os vícios elencados no art. 535 do 

CPC/1973, uma vez que o acórdão recorrido decidiu a lide de modo claro, 

sufi ciente e fundamentado. Ademais, o julgado contrário à pretensão da parte 

não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.

No mérito, o recurso especial não merece provimento.

Da Prática Abusiva

O art. 6º do Diploma Consumerista assegura ao consumidor, entre outros, 

proteção contra “práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de 

produtos e serviços” (inc. IV).

Herman Benjamin descreve a prática abusiva (lato sensu) como aquela que 

contraria as regras mercadológicas de boa conduta com o consumidor, afetando 

o bem-estar deste:

Muitas vezes, apesar de não ferirem o requisito da veracidade, carreiam alta 

dose de imoralidade econômica e de opressão. Em outros casos, simplesmente 

dão causa a danos substanciais contra o consumidor. Manifestam-se através 

de uma série de atividades, pré e pós-contratuais, assim como propriamente 

contratuais, contra as quais o consumidor não tem defesas, ou, se as tem, não se 

sente habilitado ou incentivado a exercê-las (BENJAMIN, Antonio Herman V. et al. 

Manual de direito do consumidor. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, 

p. 296.).

O art. 39 do CDC traz um elenco meramente exemplifi cativo de “práticas 

abusivas”, admitindo interpretação fl exível. As práticas abusivas também são 

apontadas e vedadas em outros dispositivos da Lei n. 8.078/1990.

As práticas abusivas contra o consumidor podem ser inferidas, ainda, 

a partir de outros diplomas, de direito público ou privado, nacionais ou 

estrangeiros, conforme autoriza o art. 7º, caput, do CDC:

Art. 7º Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes 

de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da 
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legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades 

administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais 

do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Das Cláusulas Abusivas

No tocante à cláusula abusiva, Claudia Lima Marques destaca que sua 

simples presença no contrato é reprovável, ainda que não haja abuso do poderio 

econômico por parte do fornecedor, pois a mera existência da abusividade é 

danosa à ordem econômica e contrária ao Código de Defesa do Consumidor. 

Leia-se:

Assim, institui o CDC normas imperativas, as quais proíbem a utilização de 

quaisquer cláusulas abusivas, definidas como as que assegurem vantagens 

unilaterais ou exageradas para o fornecedor de bens e serviços, ou que sejam 

incompatíveis com a boa-fé e a equidade (v. art. 51, IV, do CDC).

O Poder Judiciário declarará a nulidade absoluta destas cláusulas, a pedido 

do consumidor, de suas entidades de proteção, do Ministério Público e mesmo, 

incidentalmente, ex officio. A vontade das partes manifestada livremente no 

contrato não é mais o fator decisivo para o direito, pois as normas do Código 

instituem novos valores superiores, como o equilíbrio e a boa-fé nas relações de 

consumo. Formado o vínculo contratual de consumo, o novo direito dos contratos 

opta por proteger não só a vontade das partes, mas também os legítimos 

interesses e expectativas dos consumidores. O princípio da equidade, do equilíbrio 

contratual é cogente. A lei brasileira, como veremos, não exige que a cláusula 

abusiva tenha sido incluída no contrato por “abuso do poderio econômico” do 

fornecedor, como exigia a lei francesa, ao contrário, o CDC sanciona e afasta 

apenas o resultado, o desequilíbrio, não exige um ato reprovável do fornecedor. 

A cláusula pode ter sido aceita conscientemente pelo consumidor, mas se traz 

vantagem excessiva para o fornecedor, se é abusiva, o resultado é contrário à 

ordem pública, contrário às novas normas de ordem pública de proteção do CDC 

e, portanto, a autonomia de vontade não prevalecerá (MARQUES, Claudia Lima. 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4. ed. São Paulo: RT, 2013, 

p. 233/234.).

O art. 51 do CDC estabelece rol não exaustivo de cláusulas abusivas, em 

um conceito aberto que permite o enquadramento de outras abusividades que 

atentem contra o equilíbrio entre as partes no contrato de consumo, de modo a 

preservar a proteção e a boa-fé do consumidor.

A existência de cláusula abusiva no contrato de consumo é, por si só, 

punível, a despeito de a lesão ter sido a um ou a milhões de consumidores.
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A sanção administrativa não se mede pelo número de consumidores 

lesados. Aliás, mesmo que nenhum consumidor chegasse a ser lesado, a descrição 

do fato ilícito (o tipo) dirige-se à mera utilização de cláusulas contratuais 

abusivas.

Os danos também não se calculam pela vantagem auferida em face 

dos consumidores que registraram suas reclamações. Os consumidores que 

recorreram ao Procon são apenas uma pequena amostra que não corresponde 

à totalidade, em concreto e potencial, dos consumidores do produto ou serviço.

É de lembrar que, nos contratos de adesão, as cláusulas são “aprovadas 

pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor 

de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modifi car 

substancialmente seu conteúdo” (art. 54, caput, do CDC). Aqui, não é considerada 

a vontade do consumidor por se tratar de um contrato de massa, elaborado, em 

regra, somente pelo fornecedor, lembrando que a inserção de cláusula não lhe 

retira a natureza de contrato de adesão (§ 1º do art. 54 do CDC).

Exemplo de contrato de adesão são os contratos de prestação de serviço 

de emissão e administração de cartão de crédito, nos quais o consumidor, 

caso queira contratar o serviço, tem de aderir a todos os termos e condições 

contratuais redigidos previamente (às vezes, nem mesmo submetidos à sua 

leitura, pois o serviço pode ser contratado à distância).

Postas tais considerações, passa-se a analisar a solução que o acórdão 

recorrido deu à controvérsia.

Da Interpretação de Cláusulas Contratuais

O Tribunal de origem, ao examinar a prova dos autos e interpretar as 

cláusulas do contrato de prestação de serviços de cartão de crédito, concluiu que 

(fl s. 801/806, e-STJ):

Destaca-se, de início, a regularidade do processo administrativo instaurado 

pelo Procon Estadual, visto que devidamente identifi cadas as supostas práticas 

infrativas, e oportunizado à recorrente prazo de defesa, como se vê da portaria 

inaugural de fl s. 108/109.

Dito isto, passa-se à análise de cada infração isoladamente:

I. Tarifa de administração

Verifi ca-se pelas cláusulas 13.1 e 16.2 do contrato de fi nanciamento artão aura, 

colacionado às fl s. 204, que a “tarifa de administração”, de fato, refere-se à emissão 

de boleto bancário.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

306

A propósito, confi ra-se:

Cláusula 13 – pagamento das despesas

13.1. Havendo saldo em aberto será emitida mensalmente uma fatura 

indicando as despesas, o valor total devido e o valor do pagamento mínimo. Pela 

emissão da fatura para pagamento (repasse de custos bancários) será cobrada a 

TA Tarifa Administrativa/Repasse Bancário.

(...)

Cláusula 16 – condições do crediário clássico

(...)

16.2. O Crediário Clássico contratado pelo Financiado junto à CETELEM poderá 

ser pago mediante boleto bancário, cheques pós-datados ou débito em conta 

corrente. Pela emissão de cada fatura (repasse de custos bancários) será devida a 

TA – Tarifa Administrativa/Repasse Bancário, conforme tabela em vigor.

Pratica, essa, vedada pela jurisprudência do colendo STJ, visto que remunerado 

o serviço por meio da tarifa interbancária (...).

II. Tarifa de débito em conta corrente

Em que pese a alegação da recorrente de falta de interesse de agir em relação à 

tarifa de débito em conta corrente por ausência de previsão contratual, constata-

se que prevista nos termos da cláusula 16.4 do contrato de fi nanciamento cartão 

aura, colacionado às fl s. 204, verbis:

16.4. Em caso de pagamento por débito em conta corrente, a cada tentativa 

frustrada da CETELEM de efetuar o(s) débito(s) em conta corrente será devida a 

TDCC – Tarifa de Débito em Conta Corrente.

Desse modo, e porque ausente previsão legal a albergar a previsão contratual, 

indevida a cobrança respectiva.

III. Autorização para desconto em conta corrente

No que se refere à possibilidade de desconto em conta corrente no caso de 

atraso, como se vê das subcláusulas 13.8 e 16.5 do contrato de fi nanciamento do 

cartão ouro, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça tende a não admitir 

descontos em contas bancárias destinadas ao recebimento de salários ou 

proventos que atinjam mais que 30% (trinta por cento) de seu valor, mesmo 

quando expressamente autorizados (...).

(...).

IV. Envio de produtos e/ou serviços sem respectiva solicitação

Quanto à entrega de produtos e/ou serviços sem prévia solicitação, vedada 

expressamente a prática nos termos do art. 39, inciso III do Código de Defesa do 

Consumidor. (...).

V. “Seguro perda e roubo”
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No que concerne à disponibilização de “seguro perda e roubo” sob a 

responsabilidade da seguradora, é certo que a defi nição de fornecedor, nos termos 

do art. 3º do CDC, engloba a instituição fi nanceira, de modo a responsabilizá-la 

solidariamente, falecendo, outrossim, razão à apelante.

Dessa forma, e porque demonstrada a abusividade das diversas cláusulas 

contratuais, é inegável, ainda, a inobservância do disposto no art. 54, § 3º, do 

Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “os contratos de adesão 

escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, 

cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar a sua 

compreensão pelo consumidor”, visto que redigidas, quase sempre, em letras 

minúsculas, como se vê do termo contratual de fl s. 204.

Nota-se que a maior parte dos fundamentos utilizados pela Corte de 

origem estão lastreados nos autos do processo administrativo e, sobretudo, 

na interpretação das cláusulas dos contratos de adesão a cartão de crédito, 

consideradas abusivas tanto pelo Procon quanto pelas instâncias ordinárias.

A via do recurso especial não se presta, contudo, a interpretar cláusulas 

contratuais nem a revolver o conjunto fático-probatório dos autos, a teor dos 

enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.

A outra parte da fundamentação do acórdão estadual não lastreada apenas 

em cláusulas e fatos, mas também no Código de Defesa do Consumidor, 

destina-se: a enquadrar a instituição financeira recorrente no conceito de 

fornecedor (art. 3º) para fi ns de solidariedade com seguradora que cubra perda 

ou roubo de cartão; a considerar abusivo o envio de produtos e/ou serviços sem 

a solicitação do consumidor (art. 39, III); e a reprovar a existência de cláusulas 

contratuais com letras minúsculas (art. 54, § 3º).

Em suma, visou o acórdão a reprovar situações fáticas que a lei e 

a jurisprudência consideram contrárias às relações de consumo, tais como 

abusividades e transferência dos riscos da atividade ao consumidor. Não existe, 

nesse ponto, razão para reforma. Há, no máximo, a constatação de que, soberano 

na análise dos elementos de convicção dos autos, o Tribunal de origem fez uma 

valoração legítima das provas a seu alcance.

Da Aplicação do CDC e de suas Alterações aos Contratos de Duração

A recorrente alega impossibilidade de incidência da atual norma do § 3º 

do art. 54 do CDC às relações contratuais em debate, sob o argumento de que 

tal parágrafo foi alterado pela Lei n. 11.785, de 22 de setembro de 2008, ao 

passo que os contratos foram celebrados em 2006 e, portanto, antes da alteração.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

308

Por oportuno, cite-se o art. 54, § 3º, do CDC:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas 

pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor 

de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar 

substancialmente seu conteúdo.

(...).

§ 3º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com 

caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 

doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor (Redação dada pela 

Lei n. 11.785, de 2008.)

Da análise dos autos, observa-se que o processo administrativo foi 

instaurado pelo Procon/MG em 1º.4.2009 (fl. 107, e-STJ), com base em 

investigação preliminar do Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

datada de 3.7.2008 (fl . 112, e-STJ).

O argumento jurídico levantado pela recorrente não vinga. Ainda que 

os contratos de cartão de crédito tenham sido celebrados em data anterior 

à vigência da Lei n. 11.785/2008, que alterou o § 3º do art. 54 do CDC, a 

abusividade identifi cada na origem pode ser analisada à luz da referida alteração, 

já que, quanto à execução, tais contratos são de duração.

Por ser norma de ordem pública, o Código de Defesa do Consumidor 

(incluindo suas alterações) tem aplicação imediata. Ressalve-se entendimento 

jurisprudencial do STF no sentido de que não é possível a aplicação retroativa 

do Código de Direito do Consumidor quando envolver ato jurídico perfeito 

(AI 650.404-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 

20.11.2007.).

O caso dos autos, porém, não implica aplicação retroativa do Código de 

Defesa do Consumidor. Explica-se: não se está diante de contratos de execução 

instantânea cujos efeitos se perfi zeram em 2006, ou seja, antes da alteração do § 

3º do art. 54 do CDC havida em 2008 por meio da Lei n. 11.785. Trata-se, na 

espécie, de contratos de adesão a cartão de crédito, cuja execução é de duração, 

com prestações sucessivas que se protraem no tempo.

Tornar tais contratos de duração incólumes ao Código de Defesa do 

Consumidor e a suas alterações tão somente pelo critério da data da adesão 

contratual abriria, obviamente, frestas a novas infrações às relações de consumo 

que tanto o Código deseja prevenir e reprimir.
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Ao analisar questão análoga, a Terceira Turma desta Corte entendeu que: 

“Não se trata, portanto, de retroagir as normas do CDC para regular contrato 

anterior a sua vigência, mas aplicá-lo, de imediato, (...) ao contrato que se 

renovou sob sua égide e que, por isso, não pode ser qualifi cado como ato jurídico 

perfeito” (REsp 735.168/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 11.3.2008, DJe 26.3.2008.).

Da Multa Administrativa Aplicada pelo Procon

Por último, a recorrente teve a oportunidade de aceitar o Termo de 

Ajustamento de Conduta que lhe foi proposto pelo Ministério Público Estadual, 

mas, não o aceitando, submeteu-se à via administrativa conduzida pelo Procon 

para apuração das indigitadas infrações.

O acórdão recorrido aponta a regularidade do processo administrativo 

conduzido no âmbito do Procon, inclusive com observância da ampla defesa da 

fornecedora (fl . 800, e-STJ). Portanto, não é cabível que a recorrente pretenda, a 

destempo, a restauração dos termos constantes do acordo proposto pelo TAC, o 

qual, repita-se, foi por ela repelido.

A pena de multa prevista no art. 57 do CDC é legitimada pela atividade 

administrativa de ordenação que o Procon detém para cominar multas 

relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990.

No caso concreto, a proporcionalidade do valor da referida sanção (que 

chegou a ser reduzida pelo Tribunal de origem em relação ao valor fi xado 

na sentença) foi graduada com base no contingenciamento substancial, na 

gravidade da infração, na vantagem auferida, na condição econômica do 

fornecedor e, até, na atenuante da primariedade, à luz dos elementos dos autos. 

Por conseguinte, sua revisão implicaria reexame do conjunto fático-probatório, 

atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. Nesse sentido:

Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Multa 

administrativa. Procon. Publicidade enganosa. Valor da penalidade. Revisão. 

Súmula 7/STJ.

1. O Tribunal local, após estabelecer que o anúncio veiculado em rede de 

televisão pela recorrente configura publicidade enganosa, entendeu que na 

fi xação do valor da penalidade pelo PROCON foram observados os requisitos 

previstos no art. 57 do CDC quanto à gravidade da infração, à vantagem auferida 

pela empresa e à condição econômica do infrator, bem como terem sido 

atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
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2. Para afi rmar-se o excesso do valor da penalidade, seria imprescindível a 

incursão na seara fática-probatória da lide, o que é vedado em sede de recurso 

especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 869.485/SP, 

Rel. Ministra Diva Malerbi, Desembargadora Convocada TRF 3ª Região, Segunda 

Turma, julgado em 24.5.2016, DJe 31.5.2016.);

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Código do Consumidor. Infração administrativa. Procon. Fiscalização e 

sanção. Alegada ofensa ao art. 535 do CPC. Súmula 284/STF. Razões de recurso 

que não impugnam, especifi camente, as razões da decisão agravada. Súmula 

182/STJ. Multa. Proporcionalidade. Reexame. Súmula 7/STJ. Agravo regimental 

conhecido, em parte, e, nessa parte, improvido.

(...).

II. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, decidiu que, “no tocante 

a multa, em que pese a irresignação da empresa apelante, há que se levar 

em consideração o fato de que sua aplicação não visa ao ressarcimento dos 

consumidores, mas ao Fundo Municipal de Protecão e Defesa do Consumidor, 

possuindo, assim, um caráter pedagógico e não ressarcitório. Em razão disso, 

levando-se em consideração a capacidade econômica da empresa Vivo S/A, os 

valores (...), apesar de expressivos, são justifi cáves e não desproporcionais como 

afi rmado pela parte”. Assim, concluir de forma contrária demandaria o reexame 

do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em Recurso Especial, 

nos termos da Súmula 7/STJ.

III. Agravo Regimental conhecido, em parte, e, nessa parte, improvido (AgRg no 

AREsp 750.494/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 

1º.3.2016, DJe 14.3.2016.);

Administrativo. Poder de polícia. Mandado de segurança. Multa lavrada pelo 

Procon. Manutenção. Ausência de indicação do preço dos produtos expostos em 

vitrine. Conclusão do Tribunal de origem. Revisão. Súmula 7/STJ.

1. O Tribunal de origem entendeu pela validade do auto de infração lavrado 

pela recorrida, visto que a autuada não comprovou que os produtos expostos na 

vitrine seriam decorativos, sendo correta a conduta fi scalizatória, considerando 

a ausência de indicação do preço dos produtos expostos. Assim, para alterar 

tal conclusão, necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é 

vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 776.554/SP, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27.10.2015, DJe 

6.11.2015.).
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A sanção administrativa, aplicada com fundamento no art. 57 do CDC, 

tem o caráter pedagógico necessário para prevenir e reprimir eventual reiteração 

das infrações às relações de consumo.

Do Agravo em Recurso Especial do Estado de Minas Gerais

Agravo submetido ao Colegiado, a teor do § 5º do art. 1.042 do CPC/2015:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente 

do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, 

salvo quando fundada na aplicação de entendimento fi rmado em regime de 

repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

(...).

§ 5º O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o 

recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, 

observando-se, ainda, o disposto no regimento interno do tribunal respectivo.

Ultrapassada a barreira do conhecimento do agravo, passa-se à análise do 

recurso especial.

No recurso especial, o Estado de Minas Gerais sustenta que o acórdão 

recorrido violou o art. 20, § 4º, do CPC/1973 e o art. 57 do CDC.

Alega que o Tribunal mineiro reduziu, em apelação, os honorários 

advocatícios a que foi condenada a CETELEM de 10% sobre o valor do 

débito que se pretendia anular para o valor fi xo de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), tendo aquela Corte, ainda, reduzido, em sede embargos declaratórios, a 

multa administrativa aplicada pelo Procon/MG à empresa de R$ 5.906.138,89 

(cinco milhões, novecentos e seis mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e nove 

centavos) para R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Defende que os honorários seriam ínfi mos perante o valor da causa e o 

esforço despendido por seus procuradores. Ademais, seria incabível a redução do 

valor da sanção administrativa, o qual seguiu critérios rigorosos, inclusive com 

relação aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, 

o que afastaria a necessidade de ingerência do Poder Judiciário no mérito 

administrativo.

Pois bem. Ao reduzir a multa administrativa imposta à agravada para R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais), o Tribunal de origem procedeu ao cotejo 

do caso concreto com parâmetros legais, tais como a gravidade da infração, a 
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vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e, até, a atenuante da 

primariedade.

A revisão de tais critérios no intuito de majorar a multa, como pede o 

Estado de Minas Gerais, somente seria possível mediante revolvimento do 

conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso 

especial, a teor do disposto no enunciado da Súmula 7/STJ. Confi ra-se:

Processual Civil e Administrativo. Multa aplicada pelo Procon. Tempo de espera 

na fi la. Requisitos para aplicação da multa. Majoração. Súmula 7/STJ. Aplicação de 

multa UFIR. Fixação em reais. Possibilidade.

(...).

2. A dicção das razões do recurso especial revela que a pretensão do recorrente 

visa à reforma do valor da multa aplicada, sustentando, para tanto, a não 

observância dos critérios fi xados no Código de Defesa do Consumidor, sendo 

imprescindível à aplicação da penalidade a observância de critérios traçados 

no Codex Consumerista: a) a gravidade do fato; b) a vantagem auferida com a 

prática infrativa; c) as circunstâncias atenuantes e agravantes; d) a extensão do 

dano causado ao consumidor; e) os antecedentes; e f ) a condição econômica do 

infrator.

3. A pretensão do recorrente, fundada na modificação da multa com 

observância dos critérios elencados, demandaria reexame do acervo fático-

probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial, sob pena de violação 

da Súmula 7 do STJ.

4. Esta Corte recentemente teve a oportunidade de analisar essa questão, em 

processo análogo, e decidiu que o “parágrafo único do art. 57 do CDC (“A multa 

será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes 

o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufi r), ou índice equivalente que venha a 

substituí-lo”) não ampara a tese do agravante de que a penalidade administrativa 

deve ser fi xada em UFIR, pois o referido dispositivo legal apenas estabelece os 

limites para a fi xação da referida multa” (AgRg no REsp 1.385.625/PE, Rel. Min. 

Sérgio Kukina, Primeira Turma).

Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1.466.104/PE, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6.8.2015, DJe 17.8.2015.).

Ademais, a fi xação da verba honorária sucumbencial compete às instâncias 

ordinárias, pois envolve a apreciação equitativa e a avaliação subjetiva do julgador 

perante o quadro fático constante dos autos.

Eventual desproporção entre o valor da causa e o valor fi xado a título 

de honorários advocatícios nem sempre indica irrisoriedade ou exorbitância 
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da verba honorária, uma vez que a fi xação desta envolve a análise da efetiva 

complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo advogado no patrocínio 

dos interesses da parte que representa.

No caso, tendo o Tribunal a quo fi xado os honorários advocatícios em R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a majoração da verba em recurso especial é inviável 

perante o óbice da Súmula 7/STJ. Nesse entendimento:

Processual Civil e Administrativo. Honorários advocatícios. Majoração. Matéria 

fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ.

(...).

2. O Superior Tribunal de Justiça pacifi cou a orientação de que o quantum da 

verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios 

de valoração previstos na lei processual, e sua fi xação é ato próprio dos juízos 

das instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das 

situações de natureza fática.

3. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de 

valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso, em que os 

honorários foram fi xados no valor de R$ 5.000,00 (um mil reais). Assim, o reexame 

das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões signifi caria 

usurpação da competência das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Vencida ou vencedora a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários 

advocatícios não está adstrito aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser 

adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos 

do art. 20, § 4º, do CPC, ou mesmo um valor fi xo, segundo o critério de equidade.

5. Recurso Especial não conhecido (REsp 1.571.659/SP, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.2.2016, DJe 19.5.2016.);

Processual Civil. Honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública. Valor da 

causa, da condenação ou do valor fi xo. Modifi cação. Súmula 7/STJ.

(...).

2. A fi xação da verba honorária de sucumbência cabe às instâncias ordinárias, 

uma vez que resulta da apreciação equitativa e avaliação subjetiva do julgador 

ante as circunstâncias fáticas presentes nos autos, razão pela qual insuscetível de 

revisão em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. O afastamento do óbice apontado somente é possível quando a verba 

honorária é fi xada em patamar exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu na 

espécie, ante a justifi cação do tribunal para fi xá-la em patamar condizente com 

o caráter menos complexo da exceção de pré-executividade (1% sobre o valor da 

execução).
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4. A desproporção entre o valor da causa e o valor arbitrado a título de 

honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou 

exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva 

complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio 

dos interesses de seu cliente.

Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1.572.665/SP, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12.4.2016, DJe 19.4.2016.).

Dispositivo

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial da Cetelem 

Brasil S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento e, nessa parte, nego-lhe 

provimento, bem como conheço do agravo do Estado de Minas Gerais para 

negar seguimento ao recurso especial.

É como penso. É como voto.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de um leading case, porque 

é a primeira vez, salvo engano, em que o Superior Tribunal de Justiça decide 

que a utilização de cláusulas contratuais abusivas viola não apenas as regras 

próprias do CDC de controle dessas cláusulas no plano civil, mas também os 

tipos administrativos lá previstos. Em outras palavras, tal utilização caracteriza 

infração administrativa.

É um precedente extremamente importante, porque vem, precisamente, 

agregar um componente necessário, no sentido de convencer os fornecedores de 

uma maneira geral.

Portanto, temos, a um só tempo, um precedente inovador nessa perspectiva, 

e, no plano pragmático, extremamente benéfi co para desafogar o Poder Judiciário 

acerca desse tema das cláusulas contratuais abusivas.

Tive o cuidado de examinar o acórdão recorrido, a sentença, as petições 

inicial e as dos Recursos Especiais, e verifi quei que as cláusulas aqui impugnadas 

são consideradas abusivas pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, o que 

demonstra um comportamento de rebeldia reiterada contra o Poder Judiciário 

dos fornecedores de todos os segmentos que usam contratos por adesão e 

têm cláusulas contratuais abusivas: instituições financeiras, empresas de 

construção civil, companhias aéreas, telefônicas, concessionárias de serviços de 
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eletricidade, etc. Essa rebeldia, além de desconsiderar a lei em vigor, contribui 

diretamente para afogar o Poder Judiciário. Isso porque não há risco nenhum 

para o fornecedor, que tem bancas de advogados e pode deixar esses processos 

simplesmente prosseguirem.

Um dos principais argumentos utilizados pela recorrente nessa ação 

anulatória é o de que só houve dez consumidores que reclamaram, até porque 

é difícil perceber cobranças da ordem reclamada, como a própria petição do 

Recurso Especial indica, de R$ 0,30 (trinta centavos).

Só o tempo que se gasta para se dirigir a um órgão de defesa do consumidor, 

pois nem todos podem fazer reclamações pela internet, já serve de desestímulo 

para os consumidores. São muito poucos os que percebem pequenas diferenças 

de centavos em seus extratos e têm o cuidado de examinar os contratos.

Por isso é que o sistema do próprio Código de Defesa do Consumidor 

determina que a sanção administrativa não se mede pelo número de 

consumidores reclamantes.

É prescindível a reclamação, pois o que é considerado infração, o tipo, é a 

utilização de cláusulas contratuais abusivas, e não a consumação dessas cláusulas 

contratuais. Basta um controle abstrato, sendo sufi ciente que o órgão de defesa 

do consumidor colete os contratos e lá identifi que tais cláusulas.

O outro argumento importante que igualmente merece ser realçado diz 

respeito aos critérios que devem ser adotados na imposição de sanções, pois R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais), abstratamente considerados, é muito.

Todavia, R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), pelos critérios que estão 

indicados, inclusive na petição do Recurso Especial, no item 27 da petição, à 

fl . 872, que trata da gravidade da prática infrativa, não é valor que se mostra 

excessivo.

De fato, um dos parâmetros da citada gravidade é, precisamente, o 

número de consumidores, mas não os consumidores que reclamaram. No caso, 

certamente, não se trata de empresa cujos contratos foram utilizados por dez, 

mil, ou dez mil. Certamente são milhares de consumidores. Então, por esse 

ponto, a gravidade já seria notável. Também o é pelo desrespeito reiterado à 

jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, como já destacado 

igualmente pelo eminente Ministro Relator.

O segundo critério, que está listado na petição do Recurso Especial, refere-

se à extensão do dano. Ora, aqui, competiria à empresa dizer: o dano é mínimo. 
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Mas o que a empresa disse foi que o dano é mínimo, considerando os dez 

consumidores que reclamaram. Realmente, somando aqueles centavos, o dano 

é pequeno, mas em nenhum momento foram indicados os números relativos à 

totalidade dos consumidores.

Quanto ao terceiro critério relativo à vantagem auferida, citado na 

petição do Recurso Especial, caberia à empresa indicar qual seria o valor 

correspondente; contudo, não há esse dado. Se forem somadas as quantias de 

todos os consumidores da recorrente, a vantagem auferida será enorme.

Portanto, os critérios apontados pela CETELEM estão todos preenchidos. 

No acórdão e na sentença não há referência a elementos probatórios que 

justifi quem a redução da multa, razão pela qual acompanho o voto do Ministro 

Relator, ao não reconhecer a excessividade da sanção aplicada.

Por fim, quanto ao o argumento intertemporal, ressalto que não há 

irretroatividade da Lei n. 11.785, que é de 22.9.2008, em razão de que os 

contratos terem sido alegadamente celebrados antes da aludida data.

A Lei n. 11.785/2009 não alterou nada, porque os requisitos dos contratos 

e das cláusulas contratuais já estavam previstos em outros dispositivos do 

Código.

Além disso, mesmo que não houvesse essa exigência de não abusividade 

dos contratos, antes desta Lei de 22.9.2008, o fato é que os acordos estavam em 

vigência, e essas contra prestações ilícitas foram exigidas na vigência desta nova 

Lei.

Citou-se um precedente desta Corte, Superior Tribunal de Justiça, do 

Senhor Ministro Raul Araújo, que não trata exatamente da mesma situação, 

porque são exigências feitas na vigência do próprio Código de Defesa do 

Consumidor, e depois desta Lei. Porque se fosse assim, se o Código não se 

aplicasse aos contratos “não instantâneos”, todos os contratos anteriores ao 

Código de Defesa do Consumidor estariam garantidos, como falam os Norte 

Americanos: GreenFather, quer dizer, com a proteção do avô.

O Código, e é a jurisprudência desta Casa, não se aplica aos contratos 

exauridos, diferente dos contratos permanentes, como são os de plano de saúde 

e de cartão de crédito.

Ante o exposto, felicito o eminente Ministro Relator e o acompanho 

integralmente.
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VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Cumprimento o ilustre advogado, 

pela sustentação, e cumprimento, ainda, o Senhor Ministro Relator, pelo brilho 

do seu voto.

Diante do que nele se colocou, e bem assim do seu aditamento, que ora foi 

feito, pelo Senhor Ministro Herman Benjamin, penso eu que nada tenho mais 

a acrescentar, de tal sorte que acompanho, integralmente, o voto do eminente 

Ministro Relator.

RECURSO ESPECIAL N. 1.560.916-AL (2015/0258907-0)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Recorrente: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

Recorrido: Alexandre Gondim da Rosa Oiticica

Advogados: Denisson Germano Pimentel de Lyra - AL010982

Diego Antônio de Barros Acioli e outro(s) - AL009632

EMENTA

Ambiental e Administrativo. Desmatamento. Mata Atlântica. 

Área privada. Procedimento administrativo apuratório. Imposição 

de multa. Legitimidade do IBAMA. Legislação federal violada. 

Precedentes. Recurso especial provido.

I. Ação originária visando a anulação de procedimento 

administrativo apuratório que culminou na aplicação de multa em 

decorrência de desmatamento de mata atlântica em área privada, 

próxima à reserva biológica de Murici. O Tribunal a quo afastou a 

legitimidade do IBAMA para aplicar a referida penalidade.

II. “A atividade fi scalizatória das atividades nocivas ao meio 

ambiente concede ao IBAMA interesse jurídico sufi ciente para exercer 
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seu poder de polícia administrativa, ainda que o bem esteja situado em 

área cuja competência para o licenciamento seja do município ou 

do estado” (AgRg no AREsp 739.253/SC, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, julgado em 3.9.2015, DJe 14.9.2015). 

Precedentes: REsp 1.479.316/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 20.8.2015, DJe 1º.9.2015, AgRg no 

REsp 1.417.023/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, julgado em 18.8.2015, DJe 25.8.2015.

III. Nos termos da legislação federal de regência, a competência 

concorrente não inibe a atuação do IBAMA, ainda mais não tendo 

havido a interferência de órgão ambiental local.

IV. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). 

Ministro(a)-Relator(a). Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, 

Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães (Presidente) votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 6 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 9.12.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: Trata-se de recurso especial interposto 

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

– IBAMA, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, 

visando a reforma do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim 

ementado (fl s. 466-467):

Constitucional. Administrativo. Declaração de utilidade pública de terreno. 

Decreto Federal s/n de 28.5.2001 para criação de estação ecológica. Caducidade 
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para possível expropriação. Art. 10 do Decreto n. 3.365/1941. Desmatamento. 

Mata Atlântica. Propriedade privada. Ilegitimidade do IBAMA.

I. Trata-se de apelação de sentença que extinguiu a ação, sem julgamento 

do mérito, considerando o IBAMA parte ilegítima para autuar o demandado por 

dano ambiental em Mata Atlântica de área privada.

II. Foi lavrado Auto de Infração n. 553026/D, contra o réu, sob o fundamento 

de desmatamento de área de Mata Atlântica junto à reserva biológica de Murici, 

que fi ca dentro dos limites de sua propriedade particular, denominada Fazenda 

Munguba, sem autorização do órgão ambiental responsável, com a aplicação 

de multa no importe de R$ 66.420,00 (sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte 

reais) em virtude de danifi cação de área de Mata Atlântica em estágio inicial de 

regeneração, localizada em Zona de Amortecimento da ESEC de Murici/AL.

III. A desapropriação fundada no Decreto s/n de 28.5.2001 que criou a Estação 

Ecológica de Murici, área de preservação, somente poderia ser efetuada até 

28.5.2006 ou até o dia seguinte, se a contagem foi feita a partir da publicação no 

Diário Ofi cial da União. Contudo, não houve qualquer movimento no sentido de 

apossamento, desapropriação ou demarcação da área. Assim, há de ser aplicado 

o prazo de caducidade da declaração de utilidade pública previsto no art. 10 do 

Decreto-Lei n. 3.365/1941.

IV. Não prevalece o argumento do Instituto recorrente de que os decretos 

expropriatórios de áreas inseridas em unidades de conservação não se 

submeteriam ao prazo de caducidade de 5 (cinco) anos, porquanto é evidente 

a obediência devida por qualquer decreto à previsão normativa do Decreto-Lei 

n. 3.365/1941, em seu art. 10: “A desapropriação deverá efetivar-se mediante 

acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da 

expedição do respectivo decreto e fi ndos os quais este caducará”. Precedente: 

TRF 5ª Região, PJe 08005229520124050000, rel. Desembargador Federal Paulo 

Machado Cordeiro, julg. 24.9.2013.

V. O Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região no INQ 2.343/AL 

(relator Des. Fed. Vladimir Souza Carvalho, julgado em 21.8.2011), envolvendo 

suposto crime ambiental cometido na ESEC de Murici, não acatou a denúncia, 

fundamentando que “...levando em conta a inexistência de qualquer iniciativa 

administrativa por parte do IBAMA com relação à implantação da Estação 

Ecológica de Murici, depois de ter votado pelo recebimento da denúncia, 

baseado no fato de que o simples decreto, que cria a Estação referida, sem o 

acompanhamento de qualquer medida administrativa, não transforma a área em 

verdadeira estação ecológica”.

VI. O fato de a Estação Ecológica de Murici pertencer à Mata Atlântica não 

garante a competência direta do IBAMA para atuar em casos dessa natureza, 

tendo em vista que, apesar da Constituição Federal atribuir o caráter de 

patrimônio nacional à Mata Atlântica (art. 225, § 4º), não a considerou como 
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bem de propriedade da União, já que não contemplado no art. 20, não sendo, 

portanto, legítima a autuação promovida pela autarquia federal.

VII. O IBAMA teria que demonstrar que o órgão ambiental estadual foi acionado 

e não se manifestou ou que sua manifestação não obteve êxito em reprimir o 

dano, para só então, ser legitimado a fi gurar no polo ativo da ação judicial.

VIII. Apelação improvida.

Os embargos declaratórios opostos pelo Instituto foram rejeitados (fl s. 

520-523).

O recorrente alega, em síntese, que o aresto recorrido teria violado o art. 

6º, IV, da Lei n. 6.938/1981; art. 70, § 1º, da Lei n. 9.605/1998; art. 17, § 3º, 

da Lei Complementar n. 140/2011, sustentando sua competência para atuar 

repressivamente, não importando se o dano ambiental é de natureza regional, 

nacional ou local, como in casu.

Afi rma que, ainda que a competência para licenciar um empreendimento 

não seja do IBAMA, detém ele o poder fi scalizador, na qualidade de órgão 

integrante do SISNAMA, conforme precedentes do STJ e do STF que cita.

Contrarrazões ofertadas (fl s. 545-558).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): O acórdão recorrido manteve a 

decisão monocrática que acolheu o pedido do autor, decretando a anulação do 

procedimento administrativo por meio do qual lhe foi atribuída multa relativa 

a danifi cação de hectares de Mata Atlântica em propriedade rural por ele 

arrendada.

O entendimento prestigiado pela instância a quo foi o de que a área em 

questão permaneceria no domínio privado, confi gurando dano ambiental de 

natureza local, “com refl exos insufi cientes à legitimação do IBAMA”, devendo o 

ente público estadual ou municipal, propor o respectivo procedimento repressor.

Os dispositivos invocados pelo recorrente como violados pelo decisum são 

do seguinte teor:

Lei n. 6.938/1981:

Art. 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder 
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Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, 

constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim 

estruturado:

[...]

IV - órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, com a fi nalidade de executar e fazer 

executar a política e as diretrizes governamentais fi xadas para o meio ambiente, 

de acordo com as respectivas competências;

Lei n. 9.605/1998:

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão 

que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do 

meio ambiente.

§ 1º São autorid ades competentes para lavrar auto de infração ambiental 

e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais 

integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para 

as atividades de fi scalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do 

Ministério da Marinha;

Lei Complementar n. 140/2011:

Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, 

conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração 

ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à 

legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou 

autorizada.

[...]

§ 3º O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos 

entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de 

empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou 

utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, 

prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a 

atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput.

Da leitura dos referidos dispositivos, vê-se que a pretensão merece 

acolhida, pois eles conferem legitimidade ao IBAMA para atuar na fi scalização 

de atividades nocivas ao meio ambiente, independentemente de tratar-se de área 

privada, ou do exercício de órgão de competência local.

A propósito, a competência concorrente não inibe a atuação do IBAMA, a 

não ser que o órgão local tivesse atuado e aplicado alguma penalidade, sob pena 

de bis in idem.
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Tal não ocorreu na hipótese.

Essa Segunda Turma já teve oportunidade de analisar casos análogos ao 

presente, nos quais foi consignado que “A atividade fi scalizatória das atividades 

nocivas ao meio ambiente concede ao IBAMA interesse jurídico sufi ciente para 

exercer seu poder de polícia administrativa, ainda que o bem esteja situado em 

área cuja competência para o licenciamento seja do município ou do estado” 

(AgRg no AREsp 739.253/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, segunda 

turma, julgado em 3.9.2015, DJe 14.9.2015).

No mesmo sentido:

Processual Civil. Administrativo. Ambiental. Área privada. Mata Atlântica. 

Desmatamento. IBAMA. Poder fiscalizatório. Possibilidade. Ministério Público 

Federal. Ação civil pública. Legitimidade ativa ad causam. Existência. Precedentes.

1. Não há falar em competência exclusiva de um ente da federação para 

promover medidas protetivas. Impõe-se amplo aparato de fiscalização a ser 

exercido pelos quatro entes federados, independentemente do local onde 

a ameaça ou o dano estejam ocorrendo, bem como da competência para o 

licenciamento.

2. A dominialidade da área em que o dano ou o risco de dano se manifesta é 

apenas um dos critérios defi nidores da legitimidade para agir do Parquet Federal.

3. A atividade fi scalizatória das atividades nocivas ao meio ambiente concede 

ao IBAMA interesse jurídico suficiente para exercer seu poder de polícia 

administrativa, ainda que o bem esteja situado dentro de área cuja competência 

para o licenciamento seja do município ou do estado, o que, juntamente com a 

legitimidade ad causam do Ministério Público Federal, defi ne a competência da 

Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito.

Recurso especial provido (REsp 1.479.316/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, 

segunda turma, julgado em 20.8.2015, DJe 1º.9.2015).

Administrativo. Ambiental. Ação civil pública. Dano ambiental. Legitimidade 

passiva. Responsabilidade civil do Estado. IBAMA. Dever de fi scalização. Omissão 

caracterizada.

1. Tratando-se de proteção ao meio ambiente, não há falar em competência 

exclusiva de um ente da federação para promover medidas protetivas. Impõe-

se amplo aparato de fi scalização a ser exercido pelos quatro entes federados, 

independentemente do local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo.

2. O Poder de Polícia Ambiental pode - e deve - ser exercido por todos os entes 

da Federação, pois se trata de competência comum, prevista constitucionalmente. 

Portanto, a competência material para o trato das questões ambiental é comum 
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a todos os entes. Diante de uma infração ambiental, os agentes de fi scalização 

ambiental federal, estadual ou municipal terão o dever de agir imediatamente, 

obstando a perpetuação da infração.

3. Nos termos da jurisprudência pacífi ca do STJ, a responsabilidade por dano 

ambiental é objetiva, logo responderá pelos danos ambientais causados aquele 

que tenha contribuído apenas que indiretamente para a ocorrência da lesão.

Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1.417.023/PR, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18.8.2015, DJe 25.8.2015).

Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso especial, determinando 

o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reconhecida a legitimidade do 

IBAMA para aplicação da referida multa, analise os demais pedidos no que diz 

respeito à dosimetria da penalidade e análise de possíveis atenuantes.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.574.859-SP (2015/0318735-3)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Marta Rosania Ferreira Santana

Recorrente: Cosme Dias de Santana

Advogado: Defensoria Pública da União

Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social

EMENTA

Previdenciário. Recurso especial. Enunciado Administrativo n. 2/

STJ. Pensão por morte. Regime Geral de Previdência Social. Óbito do 

neto. Avós na condição de pais. Rol do artigo 16 da Lei n. 8.213/1991 

taxativo. Adequação legal da relação jurídica familiar. Artigo 74 da 

Lei n. 8.213/1991. Direito à pensão reconhecido. Recurso especial 

conhecido e provido.

1. A questão recursal gira em torno do reconhecimento do 

direito dos avós do segurado falecido receberem pensão por morte, nos 
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termos dos artigos 16 e 74 da Lei n. 8.213/1991, em razão de terem 

sido os responsáveis pela criação do neto, falecido em 11.11.2012, 

ocupando verdadeiro papel de genitores.

2. O benefício pensão por morte está disciplinado nos artigos 74 

a 79 da Lei de Benefícios, regulamentados pelos artigos 105 a 115 do 

Decreto n. 3.048/1999. É devido exclusivamente aos dependentes do 

segurado falecido, com o intuito de amenizar as necessidades sociais e 

econômicas decorrentes do evento morte, no núcleo familiar.

3. O benefício pensão por morte é direcionado aos dependentes 

do segurado, divididos em classes, elencados no artigo 16 da Lei n. 

8.213/1991, rol considerado taxativo. A qualidade de dependente 

é determinada pela previsão legal e também pela dependência 

econômica, ora real, ora presumida. A segunda classe de dependentes 

inclui apenas os pais.

4. No caso concreto, são incontroversos os fatos relativos ao 

óbito, a qualidade de segurado, a condição dos avós do falecido similar 

ao papel de genitores, pois o criaram desde seus dois anos de vida, em 

decorrência do óbito dos pais naturais, e, a dependência econômica 

dos avós em relação ao segurado falecido.

5. O fundamento adotado pelo Tribunal a quo de que a falta 

de previsão legal de pensão aos avós não legitima o reconhecimento 

do direito ao benefício previdenciário não deve prevalecer. Embora 

os avós não estejam elencados no rol de dependentes, a criação do 

segurado falecido foi dada por seus avós, ora recorrentes. Não se trata 

de elastecer o rol legal, mas identifi car quem verdadeiramente ocupou 

a condição de pais do segurado.

6. Direito à pensão por morte reconhecido.

7. Recurso especial conhecido e provido. Sentença restabelecida.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 

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

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

recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).”
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A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Presidente), os Srs. Ministros 

Francisco Falcão, Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. 

Ministro Relator. 

Brasília (DF), 8 de novembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 14.11.2016

RELATÓRIO

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

interposto por Marta Rosania Ferreira Santana e Cosme Dias de Santana 

contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região que lhes 

negou o reconhecimento do direito à pensão por morte, nos termos da seguinte 

ementa:

Processual Civil. Agravo legal (art. 557, § 1º, do CPC). Poderes do relator. 

Ilegalidade ou abuso de poder não caracterizados.

1 - É dado ao relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir 

monocraticamente o recurso interposto, quer negando-lhe seguimento, 

desde que em descompasso com “súmula ou com jurisprudência dominante 

do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”, 

quer lhe dando provimento, na hipótese de decisão contrária “à súmula ou com 

jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, 

ou de Tribunal Superior” (art. 557, caput e § 1º-A, do CPC).

2 - O denominado agravo legal (art. 557, § 1º, do CPC) tem o propósito de 

submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, 

bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, 

afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida.

3 - Decisão que não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, 

estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à 

matéria devolvida a este E. Tribunal.

4 - Agravo improvido.

Em suas razões de recurso especial, sustentam os recorrentes que o Tribunal 

a quo violou os artigos 16 e 74 da Lei n. 8.213/1991, ao negar-lhe pensão por 

morte, porquanto, embora sejam avós do falecido segurado, efetivamente, foram 

os responsáveis por sua criação, ocupando a qualidade de pais do de cujus. 
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Sustentam, também, que o Tribunal a quo violou os artigos 2º e 3º do Estatuto 

do Idoso, Lei n. 10.741/2003, pois não lhe conferiu a digna proteção social 

com prioridade. Sustentam, ainda, divergência jurisprudencial entre o acórdão 

recorrido e precedente do STJ, REsp 528.987/SP, em que reconhecido o direito 

de os avós receberem pensão por morte, pois equiparados aos pais do segurado 

falecido.

O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso especial decorreu 

in albis.

Noticiam os autos que os ora recorrentes ajuizaram ação em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando pensão por morte.

A sentença julgou o pedido procedente.

O INSS interpôs apelação, tendo o Tribunal a quo, por intermédio 

do Desembargador Federal Relator, dado provimento ao apelo para julgar 

improcedente o pedido, cassando a tutela antecipada concedida.

Contra essa decisão, os autores, ora recorrentes, interpuseram agravo 

interno, ao qual foi negado provimento, nos termos da ementa supratranscrita.

Contra o acórdão foram opostos embargos de declaração, rejeitados pelo 

Tribunal a quo.

Colheu-se o parecer do Ministério Público Federal, que foi no sentido do 

provimento do recurso especial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Inicialmente é 

necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado 

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

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

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações 

dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

O recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, por isso deve 

ser conhecido.

A questão recursal gira em torno do reconhecimento do direito de os avós 

do segurado falecido, receberem pensão por morte, nos termos dos artigos 16 e 
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74 da Lei n. 8.213/1991, em razão de terem sido os responsáveis pela criação do 

neto, falecido em 11.11.2012, ocupando verdadeiro papel de genitores.

O risco social morte está contido no artigo 201, I, da Constituição da 

República, implica na necessidade social advinda da ausência de rendimentos do 

segurado para manutenção da família previdenciária, composta pelo conjunto 

de dependentes do segurado falecido. O inciso V do mesmo artigo estabelece o 

direito à pensão por morte do segurado.

No caso de pensão por morte, é a lei em vigor na data do óbito que regula 

o direito, consoante Súmula 340/STJ in verbis: a lei aplicável à concessão de 

pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

O benefício pensão por morte está disciplinado nos artigos 74 a 79 da 

Lei de Benefícios, regulamentados pelos artigos 105 a 115 do Decreto n. 

3.048/1999. É devido exclusivamente aos dependentes do segurado falecido, 

com o intuito de amenizar as necessidades sociais e econômicas decorrentes do 

evento morte, no núcleo familiar.

Os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do benefício são, em 

suma: 1º) a qualidade de segurado do falecido; 2º) o óbito ou a morte presumida 

deste; 3º) a existência de dependentes que possam se habilitar como benefíciários 

perante o INSS.

O benefício pensão por morte é direcionado aos dependentes do segurado, 

elencados no artigo 16 da Lei n. 8.213/1991, que assim dispunha, na data do 

óbito, in verbis:

Art. 16. São benefíciários do Regime Geral de Previdência Social, na condição 

de dependente do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o fi lho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha 

defi ciência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, 

assim declarado judicialmente;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e 

um) anos ou inválido ou que tenha defi ciência intelectual ou mental que o torne 

absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;

§ 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do 

direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a fi lho mediante declaração 

do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma 

estabelecida no Regulamento.
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§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, 

mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º 

do artigo 226 da Constituição Federal.

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e 

a das demais deve ser comprovada.

O artigo 16 arrola os dependentes previdenciários, divididos em classes, rol 

considerado taxativo. A qualidade de dependente é determinada pela previsão 

legal e também pela dependência econômica, ora real, ora presumida. A segunda 

classe de dependentes inclui apenas os genitores.

No caso concreto, há evidente particularidade, a despeito de não existir 

dependente da primeira classe, fato que excluiria do direito às prestações àqueles 

da segunda, os avós, ora recorrentes, efetivamente desempenharam o papel 

substitutivo dos pais, compondo verdadeira unidade familiar, desde os dois anos 

do segurado falecido.

Portanto, o reconhecimento dos avós como dependentes não implica, no 

presente caso, em elastecer o rol de dependentes contido na lei, mas identifi car 

quem são, ou melhor, quem foram as pessoas do núcleo familiar do segurado 

que efetivamente desempenharam o papel de pais.

A Constituição da República de 1988 inseriu acentuadas transformações 

no conceito de família, infl uenciadoras sobre o Código Civil de 2002 que 

redimensiona as relações familiares no contexto do Estado Democrático de 

Direito.

Dentre os princípios constitucionais do direito civil no âmbito familiar, 

merece relevância e destaque o principio da afetividade, pelo qual o escopo 

precípuo da família passa a ser a solidariedade social para a realização das 

condições necessárias ao aperfeiçoamento e progresso humano, regido o núcleo 

familiar pelo afeto.

Na lição de Gustavo Tepedino, qualquer norma jurídica em direito 

de família exige a presença de fundamento de validade constitucional, com 

base na combinação dos princípios constitucionais da isonomia dos fi lhos e 

do pluralismo dos modelos familiares com o fundamento da República do 

Brasil consistente na dignidade da pessoa humana. E, assinala o jurista que 

na busca da unidade do ordenamento jurídico, é preciso se deslocar do ponto 

de referência antes localizado no Código Civil, para a tábua axiológica da 

Constituição da República. (Gustavo Tepedino in Premissas metodológicas 

para a constitucionalização do direito civil, página 13)
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Tradicionalmente, no âmbito do direito de família, as relações jurídicas se 

classifi cam em: 1) relações conjugais, as quais alcançam a relação de convivência/

companheirismo; 2) relações de parentesco, relativas à fi liação; 3) relações de 

afi nidade. Tal classifi cação distingue as diversas relações familiares, seus efeitos 

jurídicos e o grau de intensidade da solidariedade familiar, para fi ns de prestação 

de alimentos.

Em relação ao grau de parentesco, merece destaque sua contagem em linha 

reta, considerando a relação de ascendência e descendência entre os parentes, 

não existindo limite na relação de ascendentes e descendentes, computando-se 

apenas o número de gerações. Logo, pai e fi lho são parentes na linha reta em 

primeiro grau; avô e neto são parentes na linha reta em segundo grau.

O parentesco vincula as pessoas entre si, quando descendem umas das 

outras, por vínculos de sangue ou por adoção, ou aproxima cada um dos cônjuges 

ou conviventes dos parentes do outro pelos vínculos de afi nidade.

Seja qual for a relação jurídica estabelecida, é na família que se encontra o 

solo adequado para fi rmar raízes, estabelecer o desenvolvimento pessoal, permitir 

vínculos de afeto, solidariedade, união, respeito, confi ança, amor, integridade 

física, psíquica, emocional e espiritual, preparando cidadãos conscientes de seu 

verdadeiro papel na sociedade.

No caso concreto, são incontroversos os fatos relativos ao óbito, a qualidade 

de segurado, a condição dos avós do falecido similar ao papel de genitores, 

pois o criaram desde seus dois anos de vida, em decorrência do óbito dos pais 

naturais, e, a dependência econômica dos avós em relação ao segurado falecido.

O fundamento adotado pelo Tribunal a quo de que a falta de previsão 

legal de pensão aos avós não legitima o reconhecimento do direito ao benefício 

previdenciário não pode prevalecer, no meu modo de sentir.

Embora a relação de parentesco de avós e neto não esteja inclusa no 

rol de dependentes, no caso, os requerentes ocuparam no núcleo familiar 

previdenciário a qualidade de pais, em decorrência da ausência deles.

Prescreve o artigo 1.696 do Código Civil ser recíproco o direito a alimentos 

entre pais e fi lhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos 

mais próximos em grau, uns em falta de outros. Assim, os avós devem alimentos 

aos netos no jus sanguinis, devendo os parentes alimentos entre si, sendo que os 

parentes mais próximos afastam os mais distantes, para esse fi m.

Acredito que o Poder Judiciário, em observância à garantia contida no 

artigo 5º, XXXV, da Constituição da República, não pode deixar de apreciar os 
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valores de família, para serem aplicados ao caso concreto. Seria negar a realidade 

e constranger pessoas integrantes da relação jurídica parental, negando-lhes 

direitos sociais em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana.

O STJ registra precedente acerca do tema. Refi ro-me ao REsp 528.987/

SP, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, em que a Quinta Turma garantiu a 

pensão aos avós, reconhecendo a impossibilidade de exigência da adequação 

legal da relação em detrimento à real situação fática que existia em que a criação 

do segurado pelo avô, desde o nascimento, acrescida da morte precoce de seus 

pais, demonstrava que o segurado tinha para com o avô, na verdade, uma relação 

fi lial, embora sanguínea e legalmente fosse neto.

Confi ra-se:

Previdenciário. Pensão por morte. Avô. Óbito do neto. Situação especialíssima 

dos autos. Neto que fora criado como se fi lho fosse em decorrência da morte de 

seus pais. Possibilidade.

1. A teor do art. 16 da Lei n. 8.213/1991, o avô não é elencado no rol dos 

dependentes do segurado, razão pela qual, a princípio não faria jus à pensão 

gerada pelo óbito do neto em cuja companhia vivia.

2. Presença, nos autos, de hipótese singular, em que a criação do segurado pelo 

avô, desde o nascimento, acrescida da morte precoce de seus pais, demonstram 

que o segurado tinha para com o Autor, na verdade, uma relação fi lial, embora 

sangüínea e legalmente fosse neto.

3. Impossibilidade de exigência da adequação legal da relação que existia à 

real situação fática, uma vez que é vedada a adoção do neto pelo avô, a teor do 

disposto no art. 42, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Direito à pensão por morte reconhecido.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 528.987/SP, Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 9.12.2003)

A busca da realização efetiva da Justiça legitima o reconhecimento do 

direito dos ora recorrentes à pensão por morte em razão de terem exercido o 

papel cuidadoso de pais do segurado falecido. A pensão por morte suprirá por 

intermédio das prestações previdenciárias a necessidade de alimentos vivenciada 

na família, considerando, ainda, que os recorrentes são idosos.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e lhe dou provimento, para 

restabelecer a sentença.




