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EMENTA

Processual Civil. Agravo interno nos embargos de divergência. 

Paradigmas originários de Seção não mais competente para julgamento 

da matéria. Aplicação da Súmula n. 158/STJ. Pretensão de troca 

dos paradigmas. Invocação do Enunciado Administrativo n. 6/STJ. 

Embargos de divergência protocolados na vigência do CPC/1973.

1. O Enunciado Administrativo n. 6/STJ autoriza conceder 

oportunidade à parte para sanar vício estritamente formal e não 

considerado grave constante apenas dos recursos interpostos já sob a 

égide do CPC/2015.

2. A escolha equivocada dos acórdãos paradigma que amparam 

os embargos de divergência é vício de natureza grave, seja por implicar 

substanciosa alteração das razões recursais, que deverão demonstrar a 

similitude fática e a divergência de conclusões jurídicas entre os novos 

arestos confrontados; seja por acarretar, em alguns casos, modifi cação 

do órgão competente para julgamento dos embargos de divergência.

3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

A Corte Especial, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Humberto Martins, 

Maria Th ereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia 

Filho, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell 
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Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Francisco Falcão e Nancy Andrighi 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.

Brasília (DF), 15 de fevereiro de 2017 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro João Otávio de Noronha, Relator

DJe 15.3.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Trata-se de agravo interno 

interposto por Levi Honorato de Oliveira e Outro contra decisão que indeferiu 

liminarmente os embargos de divergência nestes termos:

Processual Civil. Embargos de divergência. Paradigmas originários de Seção 

não mais competente para julgamento da matéria. Súmula n. 158/STJ. Dissídio 

jurisprudencial não demonstrado. Dissenso interpretativo não caracterizado. 

Discussão acerca da aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do 

recurso especial. Impossibilidade. Inexistência de similitude fático-jurídica. 

Finalidade do recurso.

1. Quando o acórdão colacionado como paradigma tiver sido proferido por 

órgão que não mais detém competência para apreciar a matéria, não se presta, 

portanto, para caracterizar dissídio jurisprudencial. Incidência da Súmula n. 158/

STJ.

2. É inviável, em embargos de divergência, discussão acerca da admissibilidade 

do recurso especial.

3. Não se caracteriza o dissenso interpretativo entre os arestos confrontados 

quando o paradigma conhece do recurso e adentra o mérito e o acórdão 

impugnado não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

4. A finalidade dos embargos de divergência é a uniformização da 

jurisprudência do Tribunal, não se apresentando como novo recurso ordinário 

nem se prestando para a correção de eventual equívoco ou violação que possa ter 

ocorrido quando do julgamento do apelo especial.

5. Embargos de divergência indeferidos liminarmente.

Alega a parte agravante que os paradigmas foram eleitos em razão da 

similitude fática verifi cada para fi ns de comprovação da divergência. Todavia, 
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não se prestando os paradigmas ao pretendido confronto, em razão do óbice 

da Súmula n. 158 do STJ, indica novo precedente para amparar os presentes 

embargos de divergência, oriundo da Terceira Turma, afirmando tratar-se 

de vício meramente formal que poderia ser corrigido, a teor do disposto no 

Enunciado Administrativo n. 6 do STJ, que autoriza a concessão de prazo pelo 

relator para que a parte sane vício estritamente formal. Em seguida, passa a 

sustentar a existência de dissenso interpretativo entre os arestos confrontados.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer in albis o prazo 

para impugnação (fl . 588, e-STJ).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha (Relator): Os presentes embargos 

de divergência foram indeferidos liminarmente, ao fundamento de que os 

paradigmas indicados para fi ns de confronto eram oriundos da Terceira Seção, 

que não mais detinha competência para apreciar a matéria impugnada ao tempo 

em que interposto o recurso (incidência da Súmula n. 158 do STJ).

A parte agravante pretende, então, indicar novo paradigma, agora oriundo 

da Terceira Turma (AgRg no REsp n. 1.576.006/DF), para amparar os presentes 

embargos de divergência. Argumenta que, como a decisão ora agravada foi 

publicada já sob a égide do novo Código de Processo Civil, deve-se aplicar 

ao presente caso a regra prevista no parágrafo único do art. 932, c/c o § 3º, 

do art. 1.029 do novel diploma processual, conforme autoriza o Enunciado 

Administrativo n. 6/STJ, permitindo-se que sane o vício apontado nos embargos 

de divergência.

Eis a redação do mencionado enunciado administrativo:

Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos 

a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o 

prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para 

que a parte sane vício estritamente formal.

A dicção do enunciado já evidencia o descabimento da pretensão recursal.

Primeiro, porque a oportunidade que se concede à parte é para sanar 

algum vício estritamente formal de que padeça o recurso interposto já sob a 

égide do CPC/2015; no caso, o vício apresentado não é do agravo interno, mas 
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dos embargos de divergência, os quais foram protocolados em 10.12.2014, na 

vigência, portanto, do código anterior.

Segundo, porque o vício passível de ser sanado é aquele estritamente 

formal e, ainda assim, que não seja considerado grave pelo Superior Tribunal de 

Justiça, a teor do § 3º do art. 1.029 do CPC/2015.

Ora, a escolha equivocada dos paradigmas em que se fundamenta o 

cabimento dos embargos de divergência não representa mero vício formal, 

como alega a parte agravante. Isso porque a alteração dos paradigmas invocados 

implica a modifi cação substancial do recurso, demandando nova argumentação 

que demonstre a presença de similitude fática e conclusão jurídica diversa entre 

os arestos confrontados. Além disso, acarreta modifi cação do órgão competente 

para examiná-lo. Veja-se que, no caso concreto, a divergência inicial foi traçada 

com paradigmas de turmas componentes de seção distinta, direcionando os 

embargos para julgamento pela Corte Especial. Todavia, com a pretendida 

alteração, que trouxe precedente da Terceira Turma, sendo o acórdão embargado 

da Quarta Turma, a competência para exame e julgamento dos embargos de 

divergência seria da Segunda Seção.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que se trata de vício de natureza grave, 

o que, igualmente, impede a aplicação do invocado enunciado administrativo do 

Superior Tribunal de Justiça.

Impossibilitada a pretendida alteração, fi ca prejudicada a apreciação dos 

demais argumentos da parte agravante.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO N. 32.470-SC 

(2016/0227947-1)

Relator: Ministro Humberto Martins

Agravante: Maria Terezinha Medeiros Milanez

Advogado: Alex Sandro Sommariva - SC012016

Agravado: Ministério Público do Estado de Santa Catarina

Interes.: Ministério Público Federal
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EMENTA

Processual Penal. Constitucional. Reclamação. Decisão de 

admissão. Petição inicial indeferida. Protocolo no STJ e não no 

STF. Inexistência de usurpação de competência. Descabimento da 

reclamação para rediscutir o indeferimento de recurso extraordinário. 

Precedente do STF. Pedido de remessa ao STF. Ausência de previsão 

legal.

1. Reclamação constitucional ajuizada no Superior Tribunal 

de Justiça contra decisão da Vice-Presidência pela qual se indeferiu 

liminarmente um recurso extraordinário em razão da interposição de 

agravo nos próprios autos, quando cabível agravo interno.

2. Não há falar em usurpação de competência no caso concreto, 

pois a reclamação foi ajuizada no STJ, quando deveria ter sido 

protocolada diretamente no STF; o indeferimento da petição inicial 

se deve, preliminarmente, a tal erro.

3. Está assentado na jurisprudência que a decisão que indefere 

liminarmente ou julga prejudicado recurso extraordinário, por tribunal 

de origem, deve ser combatida por meio de agravo interno e não 

pela via do agravo nos próprios autos; em tais casos, não há falar em 

fungibilidade recursal, pois – após o advento da QO no AI 760.358/

SE – tal equívoco se confi gura em erro grosseiro.

4. A reclamação contra decisão do Superior Tribunal de Justiça 

sobre a admissão de recurso extraordinário deveria ter sido ajuizada 

diretamente no Pretório Excelso, não havendo dispositivo no Código 

de Processo Civil ou na legislação específi ca que determine que seja 

protocolada no Superior Tribunal de Justiça para posterior envio ao 

Pretório Excelso.

5. Ainda, como frisado na decisão agravada que indeferiu a 

petição inicial, a insurgência não prosperaria pela via da reclamação, 

uma vez tal meio processual não é útil para rediscutir o indeferimento 

liminar de admissão de recurso extraordinário, como já firmado 

pelo Pretório Excelso: “(...) Esta Corte assentou o entendimento no 

sentido de que não cabe reclamação ou qualquer recurso ao Supremo 

da decisão do Juízo de origem que, com base em precedente produzido 

sob a sistemática da repercussão geral, nega a admissão de recurso 
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extraordinário” (AgR na Rcl 22.924/AP, Relator Min. Edson Fachin, 

Primeira Turma, Processo eletrônico publicado no DJe em 29.4.2016.).

Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO

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

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

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

Relator. Os Srs. Ministros Maria Th ereza de Assis Moura, Herman Benjamin, 

Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, 

Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Francisco Falcão, 

Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.

Brasília (DF), 15 de fevereiro de 2017 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 21.2.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de agravo regimental 

interposto por Maria Terezinha Medeiros Milanez contra decisão monocrática 

de minha relatoria que indeferiu a petição inicial de reclamação constitucional 

ajuizada contra decisão da Min. Laurita Vaz, então Vice-Presidente do STJ, que 

não conheceu do agravo nos próprios autos do recurso extraordinário em razão 

do seu descabimento no ARE no RE no EAREsp 665.374/SC.

A decisão agravada possui a seguinte ementa (fl . 19, e-STJ):

Processual Penal. Constitucional. Não conhecimento de recurso. Erro grosseiro. 

Descabimento da reclamação. Precedentes do STF. Petição inicial indeferida.

Na petição de agravo interno (fl s. 26-38, e-STJ), a parte agravante insurge-

se contra minha decisão monocrática com três argumentos: teria havido 

usurpação de competência do STF pelo STJ, pois somente ele poderia analisar 
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o mérito da presente reclamação; alega que não caberia agravo interno contra 

decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário e que deveria ter sido 

remetido o feito ao STF; e alega que a reclamação deveria ter sido remetida ao 

Supremo Tribunal Federal.

O parecer do Ministério Público Federal opina pela negativa de provimento 

ao agravo interno. Argumenta que não existiria usurpação de competência, pois 

a reclamação foi ajuizada diretamente no STJ e não no STF. Defende que 

a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que bem esclarece que o 

ajuizamento da reclamação deveria ter ocorrido na Suprema Corte. Por fi m, 

argumenta que inexiste previsão legal para a remessa da reclamação ao STF, 

quando foi dirigida ao STJ (fl s. 44-47, e-STJ).

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina opina em prol do não 

conhecimento do agravo e, de outra forma, do não provimento. Argumenta que 

não teria havido combate ao fundamento de que a via estreita da reclamação 

não seria servível para debater a admissão de recurso extraordinário. Caso haja 

aferição do mérito, o Parquet alega que seria correto o indeferimento da petição 

inicial, uma vez que deveria ter sido ajuizada no STF. Ainda, postula – com base 

na jurisprudência do Pretório Excelso – que é incabível a reclamação ao STF 

para rediscutir decisão de admissão de tribunal de origem, realizada no rito da 

repercussão geral (fl s. 49-51, e-STJ).

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): Deve ser negado provimento 

ao agravo interno.

A agravante descreve ter sido condenada por crime de denunciação 

caluniosa, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Santa Catarina mantido 

a sentença em acórdão que julgou a apelação. No STJ, o seu recurso especial 

não foi conhecido com base na Súmula 7/STJ. Os embargos de divergência não 

prosperaram, em razão de debaterem regra de conhecimento. Por fi m, o recurso 

extraordinário foi indeferido liminarmente pela então Vice-Presidente com base 

na sistemática da repercussão geral.

Contra o teor da decisão que indeferiu liminarmente o recurso 

extraordinário, a parte interpôs agravo nos próprios autos e não o agravo 

interno. A decisão reclamada consta do sistema do STJ e possui o seguinte teor:
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(...)

A decisão que indefere liminarmente ou julga prejudicado recurso 

extraordinário é impugnável por meio de agravo interno, a ser apreciado pelo 

Tribunal que procedeu ao juízo de admissibilidade, conforme orientação fi rmada 

pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de Ordem no AI 

760.358/SE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 19.02.2010.

Assim, a interposição do agravo nos próprios autos, contra decisão que aplica 

a sistemática da repercussão geral consubstancia erro grosseiro, por não mais 

subsistir dúvida quanto ao único recurso adequado – repita-se, o agravo interno.

(...).

Ainda, a presente reclamação foi ajuizada no STJ e não no STF. Assim, 

a reclamação teve o seu seguimento negado e sua petição inicial indeferida. 

Transcrevo a decisão monocrática atacada:

(...)

A parte reitera – por meio de uma via incabível – sua insurgência.

Em primeiro lugar, a reclamação contra o ato judicial da Vice-Presidência do 

Superior Tribunal de Justiça somente poderia ser protocolada no Pretório Excelso.

Em segundo lugar, mesmo que tivesse se dirigido ao órgão jurisdicional 

correto, também não seria cabível a reclamação, uma vez que o próprio Supremo 

Tribunal Federal já fi rmou que o indeferimento liminar de recurso extraordinário 

pelo Superior Tribunal de Justiça – ou outra Corte de origem – não é passível de 

ataque por essa estreita via.

A propósito:

(...) Esta Corte assentou o entendimento no sentido de que não cabe 

reclamação ou qualquer recurso ao Supremo da decisão do Juízo de origem 

que, com base em precedente produzido sob a sistemática da repercussão 

geral, nega a admissão de recurso extraordinário.

(...)

(AgR na Rcl 22.924/AP, Relator Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado 

em 15.3.2016, Processo eletrônico publicado no DJe-083 em 29.4.2016.)

Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XVIII, alínea ‘a’, do RISTJ, indefi ro a petição 

inicial em razão do seu descabimento.

Passo a julgar o agravo interno.

São trazidos três argumentos, os quais examinarei detidamente.
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A parte alega que teria havido usurpação de competência do STF pelo 

STJ, pois somente ele poderia analisar o mérito da presente reclamação.

Não há falar em nenhuma usurpação de competência do STF, pois a 

presente reclamação, como se infere da petição inicial (fl . 1, e-STJ), foi dirigida 

ao Superior Tribunal de Justiça e não ao Pretório Excelso.

Assim opina o Parquet federal (fl . 45, e-STJ):

(...) Em primeiro lugar, não há falar em usurpação de competência da Suprema 

Corte Federal tendo em vista que a reclamação foi ajuizada diretamente perante o 

Superior Tribunal de Justiça e dirigida à Vice-Presidência. (...).

Não prospera o argumento da parte agravante.

O segundo argumento é que não caberia o agravo interno contra decisão 

da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário e que 

deveria ter sido remetido o feito ao STF, porquanto correta seria a interposição 

do agravo nos próprios autos no feito original (EAREsp 665.374/SC).

O argumento não prospera, pois o tema foi limpidamente defi nido em 

Questão de Ordem no STF, como se verifi ca da leitura da ementa abaixo:

Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de 

instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos 

processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo 

de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento 

da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 

art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão 

geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no 

processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não 

está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a 

remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justifi cará, nos termos da lei, 

na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor 

aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte 

ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência 

da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte 

em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem (QO no AI 760.358/

SE, Relator Min. Gilmar Mendes (Presidente), Tribunal Pleno, publicada no DJe de 

19.2.2010.).

Está claro que - no processo original - a parte reclamante deveria ter 

interposto agravo interno e não o agravo nos próprios autos.
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O segundo argumento não prospera, também.

Por fi m, por meio do seu terceiro argumento, a parte reclamante defende 

que a reclamação deveria ter sido remetida ao Supremo Tribunal Federal para 

que examinasse o seu teor.

Como frisado na decisão monocrática que, corretamente, indeferiu a 

petição inicial, a insurgência não prosperaria pela via da reclamação. Tal meio 

processual não é útil para rediscutir o indeferimento liminar de admissão de 

recurso extraordinário, como já fi rmado pelo Pretório Excelso.

A propósito:

(...) Esta Corte assentou o entendimento no sentido de que não cabe 

reclamação ou qualquer recurso ao Supremo da decisão do Juízo de origem que, 

com base em precedente produzido sob a sistemática da repercussão geral, nega 

a admissão de recurso extraordinário.

(...) (AgR na Rcl 22.924/AP, Relator Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado 

em 15.3.2016, Processo eletrônico publicado no DJe-083 em 29.4.2016.).

Não obstante, cabe indicar que a reclamação no STF pode e deve ser 

ajuizada diretamente no Pretório Excelso, não havendo dispositivo no Código 

de Processo Civil ou na legislação específi ca de que seja protocolada no Superior 

Tribunal de Justiça para posterior remessa.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como penso. É como voto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 355.637-RJ (2013/0212057-5)

Relator: Ministro Humberto Martins

Agravante: Marcos José Novaes dos Santos

Advogado: Matusalem Lopes de Souza - RJ038754

Agravado: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Interes.: Ministério Público Federal
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EMENTA

Penal. Processual Penal. Agravo regimental interposto após o 

prazo de 5 (cinco) dias previsto na Lei n. 8.038/1990. Intempestividade. 

Novo Código de Processo Civil. Inaplicabilidade.

1. O agravo regimental contra decisão proferida monocraticamente 

por relator, em matéria penal ou processual penal, não segue as 

disposições contidas no novo Código de Processo Civil, no que 

concerne à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei n. 

13.105/2015).

2. A norma especial da Lei n. 8.038/1990, que prevê o prazo 

de 05 (cinco) dias para a interposição do agravo regimental, não foi 

expressamente revogada pela Lei n. 13.105/2015. Precedentes.

Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, não conhecer do agravo, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Maria Th ereza de Assis Moura, Herman Benjamin, 

Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, 

Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Francisco Falcão, 

Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.

Brasília (DF), 15 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 21.3.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de agravo regimental 

interposto por Marcos José Novaes dos Santos contra decisão monocrática da 
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minha relatoria, que apreciou recurso extraordinário interposto com o objetivo 

de reformar acórdão acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça 

ementado nos seguintes termos (fl . 1150, e-STJ):

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Uso de documento falso. 

Art. 304 do CP. Dosimetria. Fundamentação concreta e idônea. Ausência de 

prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356 do STF. Julgado proferido em habeas 

corpus. Inaptidão para comprovação de divergência jurisprudencial. Substituição 

da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviabilidade. Agravo 

regimental não provido.

1. Se fundamentada a exasperação da pena-base em elementos concretos e 

diversos do tipo penal violado – enorme e sofi sticada operação voltada à prática 

delitiva –, não há violação do art. 59 do Código Penal.

2. A matéria relacionada à primariedade do réu não foi examinada pelo 

acórdão recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF, em 

razão da falta de prequestionamento.

3. Julgados prolatados em habeas corpus não se prestam à confi guração do 

dissídio jurisprudencial.

4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é elemento que afasta 

a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos.

5. Agravo regimental não provido.

Aduz o agravante, em síntese, que as razões recursais ofertadas pela defesa, 

buscando o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre ausência de 

fundamentação no decidido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

vieram lastreadas nos termos do reconhecimento de repercussão geral no RE 

719.870/MG, ainda pendendo de julgamento pela Corte Suprema.

Pugna o agravante pelo regular processamento do recurso extraordinário.

Contrarrazões (fl s. 1.246/1.251, e-STJ).

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): O agravo regimental não 

comporta conhecimento.

O agravo contra decisão monocrática de relator, em controvérsias que 

versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não 
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obedece às regras no novo CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis 

(art. 219 da Lei n. 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) 

dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, 

§ 5º, da Lei n. 13.105/2015).

Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente, como ocorreu com 

outros de seus artigos, a norma especial da Lei n. 8.038/1990, que dispõe sobre 

normas procedimentais para os processos que especifi ca, no Superior Tribunal 

de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, e que em seu art. 39 prevê:

Art. 39 - D a decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de 

Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção 

ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias.

Tal previsão legal é secundada pelo disposto no caput do art. 258 do 

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte:

Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da 

Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, poderá requerer, dentro de cinco 

dias, a apresentação do feito em mesa, para que a Corte Especial, a Seção ou a 

Turma sobre ela se pronuncie, confi rmando-a ou reformando-a.

Além disso, importa lembrar que o art. 798 do Código de Processo Penal, 

em seu caput e § 1º, determina que “todos os prazos correrão em cartório e 

serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou 

dia feriado” e que “Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, 

porém, o do vencimento”.

A propósito:

Processual Penal. Agravo interno. Agravo em recurso especial. Interposição 

após o prazo legal de cinco dias corridos. Lei n. 8.038/1990. Art. 798 do CPP. 

Intempestividade.

1 - A Terceira Seção desta Corte fi rmou entendimento no sentido de que, em 

feitos que tratam de matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, 

têm aplicação a Lei n. 8.038/1990 e o art. 798 do Código de Processo Penal, que 

estabelecem o prazo de cinco dias corridos para a interposição do agravo interno.

2. Agravo regimental não conhecido (AgInt no AREsp 940.304/PE, Rel. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6.10.2016, DJe 

21.10.2016.);

Agravo regimental em agravo em recurso especial. Penal e Processo Penal. 

Interposição após o prazo de 5 dias previsto na Lei n. 8.038/1990. Recurso 
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intempestivo. Novo CPC. Não incidência. Precedentes do STJ. Agravo regimental 

não conhecido. Trânsito em julgado. Início imediato da execução penal.

Agravo regimental não conhecido, com determinação de início imediato da 

execução penal (AgRg no AREsp 964.758/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 

Sexta Turma, julgado em 6.10.2016, DJe 25.10.2016.);

Agravo regimental no agravo regimental no agravo regimental no agravo em 

recurso especial. Lesão corporal de natureza grave. Agravo regimental interposto 

após o prazo de 5 (cinco) dias previsto na Lei n. 8.038/1990. Intempestividade. 

Novo Código de Processo Civil. Inaplicabilidade. Precedentes. Agravo regimental 

não conhecido.

I - O agravo regimental contra decisão proferida monocraticamente por relator, 

em matéria penal ou processual penal, neste Tribunal, não segue as disposições 

contidas no novo Código de Processo Civil no que concerne à contagem dos 

prazos em dias úteis (art. 219 da Lei n. 13.105/2015).

II - A norma especial da Lei n. 8.038/1990, que prevê o prazo de 05 (cinco) dias 

para a interposição do agravo regimental, não foi expressamente revogada pela 

Lei n. 13.105/2015 (precedente).

Agravo regimental desprovido (AgRg no AgRg no AgRg no AREsp 687.400/SP, 

Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16.8.2016, DJe 22.8.2016.);

Penal. Processo Penal. Agravo interno no agravo em recurso especial. Prazo 

de 5 dias. Art. 39 da Lei n. 8.038/1990. Art. 258 do Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça - RISTJ. Novo Código de Processo Civil. Inaplicabilidade. 

Intempestividade. Agravo não conhecido.

1. É intempestivo o agravo regimental que não observa o prazo de interposição 

de 5 dias, conforme art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e art. 258 do RISTJ.

2. Esta Corte já se manifestou no sentido de que em ações que tratam de 

matéria penal ou processual penal não incidem as novas regras do CPC, referentes 

à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei n. 13.105/2015).

Agravo regimental não conhecido (AgInt no AREsp 581.478/DF, Rel. Ministro 

Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4.8.2016, DJe 15.8.2016.);

Processo Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Adulteração 

de sinal identifi cador de veículo automotor. Agravo regimental. Prazo. Cinco dias. 

Intempestividade.

1. É intempestivo o agravo regimental interposto após o prazo de 5 (cinco) 

dias, previsto no art. 258 do RISTJ.

2. O prazo do agravo regimental em matéria penal permanece de 5 (cinco) dias 

corridos (art. 39 da Lei n. 8.038/1990). Precedentes.
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3. Agravo regimental não conhecido (AgRg no AREsp 536.909/SP, Rel. Ministro 

Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28.06.2016, DJe 1º.8.2016.).

No caso dos autos, a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 

16.12.2016 e considerada publicada em 19.12.2016. O prazo recursal teve 

início em 1º.2.2017 (quarta-feira), fi ndando-se em 6.2.2017 (segunda-feira). 

Todavia, o presente recurso somente foi protocolado em 14.2.2017, sendo, pois, 

intempestivo.

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.

É como penso. É como voto.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 1.367.923-

RJ (2013/0389569-1)

Relator: Ministro João Otávio de Noronha

Embargante: Brasilit Indústria e Comércio Ltda e outro

Advogados: Henrique Neves da Silva e outro(s) - DF007505

Fernando Neves da Silva e outro(s) - DF002030

Embargado: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

EMENTA

Embargos de divergência. Processual Civil. Paradigmas originários 

de Turmas da mesma Seção e de Seção diversa. Competência. Juízo 

de admissibilidade. Ausência de preclusão pro judicato. Cabimento 

de danos morais coletivos em ação civil pública. Inexistência de 

dissenso interpretativo. Falta de similitude fático-jurídica entre arestos 

confrontados. Exegese de dispositivos infraconstitucionais diversos.

1. Suscitada divergência com paradigmas de Turmas da mesma 

Seção e de Seção diversa daquela de que provém o aresto embargado, 

ocorre a cisão do julgamento com primazia da Corte Especial, 

com posterior remessa à Seção competente em relação aos demais 

paradigmas.
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2. A admissibilidade do processamento dos embargos de 

divergência não obsta a que, em juízo defi nitivo, conclua-se pelo seu 

não cabimento, inexistindo preclusão pro judicato.

3. Inexiste dissenso interpretativo se os arestos confrontados 

adotaram conclusão no mesmo sentido, reconhecendo o cabimento, 

em tese, da condenação à indenização de danos morais coletivos em 

ação civil pública, na linha da jurisprudência predominante do STJ.

4. Inexiste similitude fático-jurídica se os arestos confrontados 

examinam acontecimentos totalmente distintos (dano ambiental 

e dano a consumidores) e adotam como fundamentos de decidir 

dispositivos legais diversos.

5. Embargos de divergência não conhecidos, com o 

encaminahamento dos autos à Primeira Seção para exame da 

divergência suscitada entre julgados de suas Turmas.

ACÓRDÃO

A Corte Especial, por unanimidade, não conheceu dos embargos de 

divergência e determinou o encaminhamento dos autos à Primeira Seção para 

exame da divergência suscitada entre julgados de suas Turmas, nos termos do 

voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria 

Th ereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, 

Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, 

Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Felix Fischer, Francisco Falcão e Nancy 

Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentou oralmente o Dr. Fernando Neves da Silva, pela embargante.

Brasília (DF), 15 de fevereiro de 2017 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro João Otávio de Noronha, Relator

DJe 15.3.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Trata-se de embargos de 

divergência interpostos por Brasilit Indústria e Comércio Ltda. e Outro a acórdão 
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da Segunda Turma, integrado por embargos de declaração, cujas conclusões 

foram assim ementadas:

Administrativo e Processual Civil. Violação do art. 535 do CPC. Omissão 

inexistente. Ação civil pública. Dano ambiental. Condenação a dano 

extrapatrimonial ou dano moral coletivo. Possibilidade. Princípio in dubio pro 

natura.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada 

na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões 

abordadas no recurso.

2. A Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido de que, ainda 

que de forma refl exa, a degradação ao meio ambiente dá ensejo ao dano moral 

coletivo.

3. Haveria contra sensu jurídico na admissão de ressarcimento por lesão a dano 

moral individual sem que se pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento, 

afi nal, se a honra de cada um dos indivíduos deste mesmo grupo é afetada, os 

danos são passíveis de indenização.

4. As normas ambientais devem atender aos fi ns sociais a que se destinam, 

ou seja, necessária a interpretação e a integração de acordo com o princípio 

hermenêutico in dubio pro natura.

Recurso especial improvido.

Processual Civil. Administrativo. Ambiental. Omissão inexistente. Devido 

enfrentamento das questões aduzidas. Conclusão contrária ao interesse das 

partes.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada 

na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões 

abordadas no iter processual.

2. Entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgamento são 

conceitos que não se confundem.

Embargos de declaração rejeitados.

São duas as teses trazidas para exame de divergência: a) cabimento da 

aferição de danos morais coletivos em ação civil pública; e b) possibilidade de 

impor sanção por dano moral coletivo sem que “se identifi que uma infração 

concreta e signifi cante que, por si só, tenha a capacidade de atingir a sociedade 

como um todo, não se admitindo, em consequência, a sua estipulação por via 

refl exa ou indireta”.
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Para tanto, as embargantes indicam como paradigmas os seguintes 

acórdãos:

- Primeira Turma: AgRg no REsp n. 1.305.977/MG, relator Ministro Ari 

Pargendler, DJe de 16.4.2013; AgRg no REsp n. 1.109.905/PR, relator Ministro 

Hamilton Carvalhido, DJe de 3.8.2010; REsp n. 971.844/RS, relator Ministro 

Teori Zavascki, DJe de 12.2.2010; REsp n. 821.891/RS, relator Ministro Luiz 

Fux, DJe de 12.5.2008; e REsp n. 598.281/MG, relator para o acórdão Ministro 

Teori Zavascki, DJe de 1º.6.2006; e

- Terceira Turma: REsp n. 1.221.756/RJ, relator Ministro Massami Uyeda, 

DJe de 10.2.2012.

Admitidos os embargos e determinada a intimação da parte embargada, 

foram apresentadas impugnações pelo Ministério Público Federal (fls. 

1.731/1.744, e-STJ) e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (fl s. 

1.747/1.787, e-STJ).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha (Relator): Registre-se, 

inicialmente, que os presentes embargos de divergência foram interpostos com 

fundamento no Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual devem ser 

exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, com 

as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência desta Corte (Enunciado 

Administrativo n. 2/STJ).

Relativamente aos paradigmas colacionados da Primeira Turma, a 

competência para dirimir a alegada divergência com o acórdão embargado, 

que é oriundo da Segunda Turma, é da Primeira Seção, que reúne ambos os 

colegiados.

Como a parte recorrente também colacionou como paradigma acórdão de 

Seção diversa, o julgamento é cindido com primazia da Corte Especial, razão 

pela qual passo à apreciação da divergência suscitada com o aresto da Terceira 

Turma.

Para tanto, destaco que o recurso tem origem em ação civil pública ajuizada 

pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tendo por objeto o 

correto armazenamento e acondicionamento de material residual de amianto e 
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indenização pelos danos causados ao meio ambiente e à saúde pública nas áreas 

adjacentes ao local do armazenamento do material.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e, no que aqui 

interessa, julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais 

coletivos, com base na seguinte fundamentação:

Quanto à necessidade de indenização por danos irreparáveis, é o caso de 

improcedência, pois todos os danos e inconvenientes foram desfeitos pelas rés de 

forma solidária.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro modifi cou o julgado 

para condenar as empresas rés, solidariamente, ao pagamento de indenização 

por danos morais coletivos no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais), ante a gravidade do problema ambiental decorrente do uso de substância 

altamente nociva e da ameaça de danos à sociedade. Em sua fundamentação, 

invocando os comandos constitucionais normativos e principiológicos 

pertinentes ao dano moral, afi rmou que tal modalidade de reparação mostra-se 

cabível nas hipóteses de ameaça à saúde da sociedade.

O recurso especial foi julgado, inicialmente, por decisão monocrática, por 

meio da qual o relator, Ministro Humberto Martins, deu-lhe parcial provimento, 

sintetizando seus fundamentos nestes termos:

Administrativo e Processual Civil. Omissão inexistente. Ação civil pública. Dano 

ambiental. Dano moral coletivo. Necessária vinculação do dano moral à noção de 

dor, de sofrimento psíquico, de caráter individual. Incompatibilidade com a noção 

de transindividualidade (indeterminabilidade do sujeito passivo e indivisibilidade 

da ofensa e da reparação). Recurso especial parcialmente provido.

Apresentado agravo regimental, o relator houve por bem anular a decisão, 

reconhecendo o caráter controvertido da matéria e submetendo-a a exame pelo 

órgão colegiado.

A Segunda Turma desproveu o recurso especial, mantendo a condenação 

imposta na origem.

Impõe-se observar que, não obstante admitidos os embargos de divergência 

num primeiro juízo, nada impede que, após exame mais aprofundado, conclua-

se em sentido diverso, inexistindo preclusão pro judicato. Nesse sentido, confi ra-

se precedente recente da Corte Especial:
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Agravo interno nos embargos de divergência. Processual Civil. Juízo de 

admissibilidade. Ausência de vinculação do relator. Preclusão pro judicato. 

Inexistência. [...]

1. A decisão que admite o processamento dos embargos de divergência não 

impede o Relator de, no momento da prolação da decisão defi nitiva, proceder a 

um novo exame sobre os requisitos de admissibilidade do recurso. Preclusão pro 

judicato inexistente. Precedentes.

[...]

4. Agravo regimental desprovido. (AgInt nos EREsp n. 1.336.201/SP, Corte 

Especial, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 19.9.2016.)

Assim, passando a um exame mais acurado do juízo de admissibilidade 

dos presentes embargos de divergência, verifi ca-se que, relativamente à primeira 

questão suscitada – possibilidade de condenação por danos morais coletivos 

em ação civil pública –, inexiste divergência entre os arestos confrontados, 

pois ambos reconheceram o cabimento, em tese, da condenação por danos 

extrapatrimoniais à coletividade. Aliás, esse é o entendimento predominante no 

Superior Tribunal de Justiça, como demonstram os seguintes precedentes das 

Turmas das Seções de Direito Público e Privado:

Processual Civil e Administrativo. Ação civil pública. Comercialização de leite 

em desacordo com as normas regulamentares. Violação a direito do consumidor. 

Agravo regimental. Decisão que restabeleceu a sentença que condenou a 

empresa a pagar indenização por danos morais à coletividade no importe de 

R$20.000,00. Gravidade da conduta. Precedentes: REsp 1.410.698/MG, Rel. Min. 

Humberto Martins, DJe 30.6.2015; REsp 1.057.274/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 

DJe 26.2.2010; REsp 1.509.923/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 22.10.2015. 

Manutenção da decisão que conheceu em parte do apelo raro e, nessa parte, deu-

lhe provimento. Agravo regimental desprovido.

1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que atentado aos interesses dos 

consumidores que seja de razoável significância e desborde os limites da 

tolerabilidade gera dano coletivo, como ocorre no presente caso, dada a comprovada 

comercialização de leite com vício de qualidade.

[...]

3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.283.434/

GO, Primeira Turma, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 

15.4.2016.)

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental. Telefonia. Ação civil 

pública. Inexistência de violação do art. 535 do CPC. Prova pericial. Aferição de 
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sua necessidade. Súmula 7/STJ. Danos morais coletivos. Cabimento. Redução 

do quantum indenizatório. Impossibilidade na espécie. Súmula 7/STJ. Astreintes. 

Averiguação do cumprimento da liminar. Súmula 7/STJ.

[...]

3. Esta Corte possui entendimento quanto ao cabimento de danos morais coletivos 

em sede de ação civil pública. Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1.526.946/RN, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 05.11.2015, DJe 

13.11.2015; REsp 1.397.870/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 02.12.2014, DJe 10.12.2014.

[...]

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.485.610/PA, Segunda 

Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 29.2.2016.)

Consumidor e Processual Civil. Recurso especial. Exploração da atividade 

de bingos. Ilicitude. Precedentes. Dano moral coletivo. Possibilidade. Não 

ocorrência. Fixação de honorários advocatícios em favor do Ministério Público. 

Impossibilidade.

[...]

- O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, 

a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade 

atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, 

mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, 

apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa. 

Precedentes.

[...]

- Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.438.815/RN, Terceira 

Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1º.12.2016.)

Direito Coletivo e Direito do Consumidor. Ação civil pública. Plano de saúde. 

Cláusula restritiva abusiva. Ação híbrida. Direitos individuais homogêneos, difusos 

e coletivos. Danos individuais. Condenação. Apuração em liquidação de sentença. 

Danos morais coletivos. Condenação. Possibilidade, em tese. No caso concreto 

danos morais coletivos inexistentes.

[...]

4. Assim, por violação a direitos transindividuais, é cabível, em tese, a 

condenação por dano moral coletivo como categoria autônoma de dano, a qual 

não se relaciona necessariamente com aqueles tradicionais atributos da pessoa 

humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico).

[...]
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6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.293.606/MG, Quarta Turma, relator 

Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 26.9.2014.)

No que concerne à segunda questão objeto da divergência suscitada – 

possibilidade de impor sanção por dano moral coletivo sem que “se identifi que 

uma infração concreta e signifi cante que, por si só, tenha a capacidade de 

atingir à sociedade como um todo, não se admitindo, em consequência, a sua 

estipulação por via refl exa ou indireta” –, não há a necessária similitude fático-

jurídica entre os arestos confrontados.

As embargantes sustentam que, enquanto o aresto embargado considerou 

sufi ciente para o deferimento de indenização por dano moral coletivo a mera 

ameaça de dano à saúde da sociedade, o acórdão da Terceira Turma trazido a 

confronto adotou o entendimento de ser necessário que “o fato transgressor seja 

de razoável signifi cância e desborde os limites da tolerabilidade”, sendo “grave 

o sufi ciente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e 

alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva”.

Ocorre que a leitura atenta do aresto embargado permite concluir que 

a Segunda Turma, para justifi car o cabimento da condenação a danos morais 

coletivos, invocou diversos precedentes seus, cujo mérito recursal centrava-se 

na possibilidade ou não de cumulação da condenação nas obrigações de fazer, 

não fazer e pagar em caso de dano ambiental. Tanto é que o aresto embargado 

expressamente consignou que, “embora nesses julgamentos citados não se 

tenha feito a análise específi ca do ponto em debate, infere-se que é possível a 

condenação à indenização por dano extrapatrimonial ou dano moral coletivo, 

decorrente de lesão ambiental”.

 Observa-se que os julgados invocados pelo acórdão embargado afastaram 

a tese de bis in idem ao fundamento de que a cumulação das condenações 

nas obrigações de fazer, não fazer e pagar atenderia aos princípios do 

poluidor/pagador e da reparação integral do dano ambiental. No bojo dessa 

fundamentação é que mencionaram a possibilidade de condenação à reparação 

de danos morais coletivos.

Como o relator do acórdão embargado, ao julgar monocraticamente o 

recurso, afi rmara que, “das razões do acórdão recorrido, não foi demonstrado de 

forma clara e irrefutável o efetivo dano moral sofrido pelos vizinhos do pátio 

da Brasiltelhas, titulares do interesse coletivo ou difuso”, bem como que as 

premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias dariam conta de que 

a condenação decorrera de mera ameaça à paz e à saúde da sociedade, foram 
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opostos embargos de declaração, pugnando-se pela manifestação expressa da 

Turma julgadora acerca da possibilidade de deferimento de indenização por 

danos morais coletivos na hipótese de não ter sido demonstrada a existência de 

dano efetivo.

Ao responder aos declaratórios, o acórdão embargado assim se pronunciou:

Embora não se tenha dado ênfase ao dano ambiental, o que ocorreu in casu, 

porquanto este foi o motivo da propositura da ação civil pública, e embora 

se tenha concluído pela mera ameaça de danos à sociedade – o que levou à 

condenação de indenização por dano moral coletivo –, fi cou consignado que 

“a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla 

possível’ e que ‘as normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se 

destinam, ou seja, necessária a interpretação e integração de acordo com o princípio 

hermenêutico in dubio pro natura”.

[...]

Consoante outrora se afi rmou, não há porque limitar a ratio essendi do instituto 

(responsabilidade civil ambiental), a qual está atrelada à importância social 

de preservação do meio ambiente, bem jurídico que encontra salvaguarda no 

texto constitucional. Ademais, foi acrescentado que o próprio art. 1º da Lei n. 

7.347/1985 prevê expressamente a viabilidade da condenação em danos morais 

nas ações civis públicas, e que não há restrições a sua extensão à coletividade.

Portanto, o acórdão embargado fi rmou sua convicção a partir de uma 

exegese das normas atinentes à proteção jurídica do meio ambiente. De sua 

leitura e dos precedentes incorporados às razões de decidir, constata-se a 

expressa referência a uma “hermenêutica jurídico-ambiental”, que se rege 

pelo “princípio in dubio pro natura”, além de considerações acerca do caráter 

multifacetário do dano ambiental, que envolve uma dimensão ética, temporal, 

ecológica e patrimonial, com vasto universo de vítimas, “que vão do indivíduo 

isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em 

si mesmos considerados”.

Por sua vez, o acórdão paradigma analisou situação totalmente diversa, ou 

seja, acerca do atendimento dado por instituição bancária a pessoas idosas e com 

defi ciência física. Na ação civil pública julgada pela Terceira Turma, o Ministério 

Público impugnou a atitude do banco de disponibilizar atendimento prioritário 

apenas em andar superior da agência, ao invés de fazê-lo no andar térreo, onde 

o acesso seria mais fácil tanto para os idosos quanto para os portadores de 

necessidades especiais, que possuem maior difi culdade de locomoção e teriam 

que subir uma escada com 23 degraus. Para dirimir a controvérsia, o acórdão 

paradigma valeu-se de exegese do Código de Defesa do Consumidor.
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Nesse contexto, como os arestos confrontados interpretaram dispositivos 

legais distintos, não há como reconhecer a existência de divergência 

jurisprudencial apta a autorizar o cabimento dos embargos. Esse entendimento 

já foi proclamado por esta Corte, in verbis:

Tributário. Processual Civil. Agravo regimental nos embargos de divergência 

em recurso especial. Ausência de similitude fática. Acórdãos em confronto 

que interpretaram dispositivos diversos. Pretensão de se rediscutir matéria já 

examinada. Não cabimento. Agravo não provido.

1. Se os acórdãos em confronto interpretam dispositivos infraconstitucionais 

distintos, não há campo para a interposição de embargos de divergência em 

recurso especial.

[...]

3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EREsp n. 833.810/SC, Primeira 

Seção, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 10.11.2010.)

Processual Civil. Embargos de divergência. Requisitos. Dissídio jurisprudencial 

não demonstrado. Dissenso interpretativo não caracterizado. Ausência de 

similitude fático-jurídica. Dissídio entre Turmas pertencentes à mesma Seção. 

Redistribuição para a respectiva Seção. Agravo regimental prejudicado.

[...]

2. Não há falar em tese jurídica divergente quando os arestos confrontados 

têm como fundamento de decidir dispositivos legais diversos.

[...]

4. Embargos de divergência não-conhecidos. (EREsp n. 451.271/SP, Corte 

Especial, de minha relatoria, DJe de 26.6.2008.)

Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência. Encaminhem-se os 

autos à Primeira Seção para exame da divergência suscitada entre julgados de 

suas Turmas.

É o voto.




