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AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 587.403-RS (2014/0245377-6)

Relator: Ministro Gurgel de Faria

Agravante: Município de Porto Alegre

Procurador: Maren Guimarães Taborda e outro(s) - RS019670

Agravado: CPA Engenharia S/S Ltda

Advogados: Cristiano Colombo e outro(s) - RS048673

Juliano Colombo - RS058351

EMENTA

Tributário. Agravo em recurso especial. Repetição de indébito. 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. Exportação 

de projetos de engenharia. Não incidência.

1. Agravo de instrumento julgado conjuntamente com o recurso 

especial, conforme autorização do art. 1.042, § 5º, do CPC/2015.

2. A só confecção do projeto de engenharia, à luz dos arts. 109, 

113, 114, 116, I, do CTN, é fato gerador do ISSQN, e sua posterior 

remessa ao contratante estrangeiro não induz, por si só, à conclusão de 

que se está exportando serviço.

3. À luz do parágrafo único do art. 2º da LC n. 116/2003, a 

remessa de projetos de engenharia ao exterior poderá confi gurar 

exportação quando se puder extrair do seu teor, bem como dos termos 

do ato negocial, puder-se extrair a intenção de sua execução no 

território estrangeiro.

4. Hipótese em que se deve manter o acórdão a quo, porquanto 

o Tribunal consignou que as provas dos autos revelaram a fi nalidade 

de execução do projeto em obras que só poderiam ser executadas na 

França (“elaboração das Plantas de execução do muro cilíndrico de 

proteção do reservatório de gás liquefeito de petróleo naval TK1, 

a ser construído na cidade de Gonfreville – LOrcert, França e ao 

dimensionamento dos blocos de estacas do edifício principal do 

centro cultural, Centre Pompidou a ser construído na cidade de Metz, 

França e a modelagem em elementos fi nitos da fachada principal de 

dito centro”).

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
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ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Napoleão Nunes 

Maia Filho, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente) e Regina Helena 

Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 18 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 24.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Trata-se de agravo interposto pelo 

Município de Porto Alegre contra inadmissão de recurso especial, no qual discute 

a não incidência de imposto sobre a prestação de serviços de confecção de 

projeto e anteprojeto de engenharia, conforme determinação do art. 2º, I, da LC 

n. 116/2003.

O Tribunal de Justiça decidiu que “não há como concordar com o 

entendimento do julgador singular, no sentido de que, para a verifi cação do 

local em que se operou o resultado dos serviços prestados, não importaria 

o local da realização das obras, uma vez que a elaboração dos projetos e a 

realização das obras são serviços distintos. Entendo que, em se tratando de 

projetos de engenharia civil, o local em que se opera o resultado do serviço é 

justamente aquele em que será, em tese, concretizada a obra, entendimento este 

corroborado por decisão do Superior Tribunal de Justiça [...] sendo inequívoco 

que a realização das obras contratadas deu-se no exterior, não há razão para 

negar o pedido da parte autora, impondo-se, ainda, a condenação do Município 

à restituição dos valores indevidamente pagos pela parte autora. Inaplicável o 

disposto no art. 166 do CTN, por se tratar, o ISS, de um imposto direto” (e-STJ 

fl s. 452/454).

No especial, alegam-se divergência jurisprudencial e violação do art. 333 

do CPC/1973, do art. 166 do CTN e do art. 2º, inciso I e parágrafo único, da 

LC n. 116/2003. Defendem-se: i) a inexistência de exportação de serviço, uma 
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vez que o “desenvolvimento e o resultado da prestação de serviços ocorreram no 

território nacional” (e-STJ fl . 486); e ii) a necessidade de comprovação do não 

repasse do ônus fi nanceiro do tributo para fi ns de repetição de indébito, ou de 

apresentação de autorização do contribuinte de fato.

Com contrarrazões, o recurso não foi admitido porque encontraria óbice 

na Súmulas 7 do STJ, fundamento com o qual não concorda o agravante.

Contraminuta apresentada por CPA Engenharia SS Ltda.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator): Agravo julgado conjuntamente 

com o recurso especial, conforme autorização do art. 1.042, § 5º, do CPC/2015.

Inicialmente, destaca-se que o fundamento da decisão agravada não serve 

à inadmissão do especial, pois o delineamento fático realizado nas instâncias 

ordinária é sufi ciente à análise da pretensão recursal, dispensando o reexame de 

fatos e provas.

Isso considerado, importa mencionar, desde logo, que o recurso especial 

não deve ser provido, conforme adiante se explicita.

CPA Engenharia S/S Ltda. ajuizou ação contra o Município de Porto Alegre, 

objetivando a restituição de imposto que pagou por ocasião da confecção de 

projetos de engenharia a serem utilizados em País estrangeiro, por entendê-

lo indevido, à luz do art. 2º, I, da LC n. 116/2003. Defendeu ter havido a 

exportação do serviço.

Deve-se anotar, porquanto importante, que a autora juntou autorização da 

contratante dos serviços para o fi m de postular a repetição do indébito (art. 166, 

CTN).

No primeiro grau, o magistrado, consignando a existência da autorização 

da sociedade estrangeira, reconhece a legitimidade da autora, mas julga 

improcedente o pedido. Vejamos (e-STJ fl s. 396/401):

Primeiramente, cumpre salientar que, diante do documento de fl . 158, a autora 

teria legitimidade para pleitar a restituição dos valores pagos indevidamente a 

titulo de ISS, eis que expressa a autorização da sociedade empresária CTE S.A.S 

neste sentido, atendendo ao disposto no art. 166 do CTN.
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[...]

A partir desse dispositivo legal, conclui-se que o ISS não incide sobre 

exportação de serviços, entretanto, se faz imprescindível que o resultado do 

serviço não se verifi que no Brasil, mesmo que o pagamento seja efetivado por 

residente no exterior.

No caso da autora, tratam-se de serviços de engenharia. Ocorre que tais 

serviços são executados inteiramente no Brasil, para, só então, serem remetidos 

aos clientes no exterior, ou seja, é aqui que o resultado (projeto pronto) se produz, 

sendo indiferente que a execução do projeto (que é serviço distinto) se dê no 

exterior. O que caracteriza a exportação de serviço para fi ns de isenção do ISSQN 

é a produção do resultado no exterior, o que não é o caso dos autos.

[...]

A melhor interpretação da referida expressão demanda o entendimento que 

não se pode confundir o efeito do serviço prestado no exterior com a feitura do 

projeto no território brasileiro.

[...]

A demandante afi rma que a elaboração de projetos de engenharia tem como 

destinatário fi nal a França e acosta aos autos um conjunto de notas fi scais para 

embasar tal afi rmação, evidenciando que a execução ocorre no território pátrio, 

oom a conseqüência na França.

[...]

Em tal prol, deve ser aludido que a parte autora tem como objeto a “prestação 

de serviços de Engenharia e Consultoria Empresarial” (fl . 17), e a CTE tem como 

atividade “Escritório de estudos técnicos relativo a engenharia civil, concreto 

armado, construção metálica, e todas as atividades de consultoria de engenharia 

e de assistência intelectual necessárias no quadro de realização de trabalhos na 

construção de todos os gêneros” (fl . 187).

Logo, infere-se a partir da semelhança entre os objetos que a empresa 

nacional elabora o projeto, e a empresa francesa aplica as construções o plano 

de edifi cação, por conseguinte trabalha a companhia européia com um produto 

já pronto.

[...]

E, por derradeiro, deve ser destacado que a interpretação da norma tributária 

que concede isenção deve ser restritiva, em conformidade com o artigo 111 do 

CTN, portanto, não se pode pretender realizar uma hermenêutica que estenda o 

conceito de serviço a ponto de abranger a sua conseqüência.

A empresa interessada interpôs recurso de apelação, provido pelo Tribunal 

de Justiça, nos seguintes termos (e-STJ fl s. 444/457):
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A discussão trazida à baila visa a declaração de inexigibilidade tributária 

de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e envolve a discussão 

sobre a alegada não-incidência tributária de que seria benefi ciária a apelante, na 

condição de exportadora de serviços. Para tanto, de crucial importância defi nir 

o local em que os serviços prestados pela parte autora, empresa do ramo da 

engenharia, produzem resultados.

Tal se dá, porque segundo o disposto no art. 2º da Lei Complementar n. 

116/2003, que regula Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de 

competência dos Municípios e do Distrito Federal, especialmente no que tange à 

Isenção em discussão:

[...]

O trabalho realizado pela Apelante consiste na elaboração de projetos e 

anteprojetos de engenharia contratados por empresa situada na França.

E, considero, ter a parte autora, ora Apelante, desincumbido-se a contento do 

ônus de comprovar que os serviços, embora realizados parcialmente no Brasil, 

geravam resultados no exterior, mais especifi camente na França.

As notas fiscais e contratos juntados demonstram que o usuário, ou 

destinatário do serviço, é domiciliado na França.

Afora isso, a descrição dos projetos constante das notas fiscais de fls. 53 

(Elaboração das Plantas de execução do muro cilíndrico de proteção do reservatório 

de gás liqüefeito de petróleo naval TK1, a ser construído na cidade de Gonfreville - 

LOrcert, França) e de fl s. 63 e 64 (dimensionamento dos blocos de estacas do edifício 

principal do centro cultural, Centre Pompidou a ser construído na cidade de Metz, 

França e a modelagem em elementos fi nitos da fachada principal de dito centro) 

encontra correspondência com as obras reproduzidas nas fotos de fl s. 151, 153 e 154, 

indicadas de forma exemplifi cativa.

Não se pode afi rmar, com a máxima vênia, que o resultado dos projetos aqui 

elaborados esgota-se dentro dos limites do território brasileiro e que as construções, 

com base neles erguidas, constituir-se-iam em meros efeitos deles decorrentes. Ao 

revés se, a partir dos projetos, as obras não fossem realizadas, resultado algum 

se verificaria, pois o resultado de um projeto não se confunde com a sua mera 

elaboração, se não que se estende até sua execução concreta, ou seja, até que seja 

erguida a obra projetada, até por que esta requer análises posteriores de adaptação, 

o que se sabe pelas regras de experiência comum subministradas pela observação do 

que ordinariamente acontece.

[...]

É a empresa francesa que aufere a utilidade do serviço, pois coloca em prática 

os projetos de engenharia produzidos pela parte autora, levando as obras a efeito 

na França.
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Com a devida vênia, não há como concordar com o entendimento do julgador 

singular, no sentido de que, para a verificação do local em que se operou o 

resultado dos serviços prestados, não importaria o local da realização das obras, 

uma vez que a elaboração dos projetos e a realização das obras são serviços 

distintos. Entendo que, em se tratando de projetos de engenharia civil, o local em 

que se opera o resultado do serviço é justamente aquele em que será, em tese, 

concretizada a obra, entendimento este corroborado por decisão do Superior 

Tribunal de Justiça:

[...]

Sendo inequívoco que a realização das obras contratadas deu-se no exterior, 

não há razão para negar o pedido da parte autora, impondo-se, ainda, a 

condenação do Município à restituição dos valores indevidamente pagos pela 

parte autora.

Inaplicável o disposto no art. 166 do CTN, por se tratar, o ISS, de um imposto 

direto. Este é o entendimento desta Segunda Câmara Cível, conforme se observa 

nos precedentes abaixo colacionados:

[...] (Grifos acrescidos).

Como se observa, o Tribunal de origem decidiu pela não incidência 

do ISSQN sobre a confecção de projetos de engenharia em razão destes se 

destinarem a realização de obras em outro País, as quais são tidas como o 

resultado do serviço.

Com relação à alegação de violação do art. 333 do CPC/1973 e do art. 166 

do CTN, sobre os quais haveria divergência jurisprudencial, a pretensão recursal 

não pode prosperar.

É que, ante a autorização expressa em nome da autora para o recebimento 

da restituição do imposto, não há falar na necessidade de comprovação do não 

repasse do ônus fi nanceiro do tributo, pois a própria autorização faz prova em 

sentido contrário, pelo repasse, o que denota, no caso concreto, a natureza de 

imposto indireto.

A propósito, por ocasião do julgamento do REsp 1.131.476/RS, na 

sistemática dos recursos repetitivos, a Primeira Seção desta Corte Superior 

fi rmou a compreensão de que “o ISS é espécie tributária que admite a sua 

dicotomização como tributo direto ou indireto, consoante o caso concreto”.

Assim, embora a Corte local tenha externado pela existência de imposto 

direto, verifi ca-se, in casu, a legitimidade e o interesse da autora.

Quanto ao art. 2º, inciso I e parágrafo único, da LC n. 116/2003, vejamos 

seu teor:
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Art. 2º. O imposto não incide sobre:

I – as exportações de serviços para o exterior do País;

[...]

Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços 

desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifi que, ainda que o pagamento 

seja feito por residente no exterior.

A norma legal acima indicada determina a não incidência do imposto 

sobre os serviços exportados, assim considerados aqueles cujos resultados não 

ocorram no âmbito do território nacional.

Pois bem.

Comumente, projeto pode ser defi nido como um plano prévio para a 

criação de um produto ou prestação de um serviço específi co, no qual está 

incluído o planejamento detalhado das etapas necessárias à sua execução.

Realizado/pronto o projeto, pode ou não dar ensejo à sua execução/

materialização.

O item 7.03 da lista anexa à LC n. 116/2003 elegeu como fato gerador 

do ISSQN: “elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos 

organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; 

elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos 

de engenharia”.

Nesse contexto, elaborado todo o projeto de engenharia em território 

nacional, não se pode dizer que seu resultado é vinculado à realização da obra 

no Estado estrangeiro, porquanto, se assim o fosse, estar-se-ia subordinando, 

fi cticiamente, a ocorrência do fato gerador a evento posterior, futuro e incerto, 

e, de outro lado, confundido-se as etapas independentes da obra de engenharia.

É que a só confecção do projeto de engenharia, à luz dos arts. 109, 113, 

114, 116, I, do CTN, é fato gerador do ISSQN; e sua posterior remessa 

ao contratante estrangeiro não induz, por si só, à conclusão de que se está 

exportando serviço.

Então, quando se daria a exportação de um serviço de projeto de 

engenharia?

Vejamos.

De amplo conhecimento, há necessidade de os serviços técnicos deverem 

observar os requisitos, os padrões e as normas impostos pela ciência correlata 
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que lhes dá suporte, conforme as regras estabelecidas pelos órgão competentes, 

a exemplo do Sistema Brasileiro de Normalização; do Sistema Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial; do Conselho Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, dentre vários outros.

De outro lado, não se pode ignorar o fato de os prestadores de serviços, 

principalmente no caso de exportações, serem procurados pelos potenciais 

clientes em razão de métodos ou conhecimentos diferenciados na execução 

(know how).

Nessa linha, o serviço de elaboração de projetos de engenharia poderá 

ser enquadrado na hipótese de não incidência do inciso I do art. 2º da LC n. 

116/2003 quando a realização do trabalho, obrigatoriamente, observar técnicas, 

regras e normas estabelecidas no País estrangeiro, independentemente da forma 

de execução do projeto.

É que, nesse caso, embora o projeto tenha sido fi nalizado em território 

nacional, não se tem dúvidas de que o contratante estrangeiro está interessado, 

especifi camente, na importação do serviço a ser prestado pela pessoa brasileira para, 

posteriormente, executá-lo.

Todavia, não se podem descartar outras hipóteses em que os serviços a 

serem prestados por pessoas nacionais/brasileiras podem ser do interesse do 

estrangeiro, como seu custo, por exemplo.

O que importa, portanto, é constatar a real intenção do adquirente/

contratante na execução do projeto no território estrangeiro, de tal sorte que, 

quando o projeto, contratado e acabado em território nacional, puder ser 

executado em qualquer localidade, a critério do contratante, não se estará 

diante de exportação de serviço, mesmo que, posteriormente, seja enviado a 

País estrangeiro, salvo se dos termos do ato negocial se puder extrair a expressa 

intenção de sua elaboração para fi ns de exportação.

O resultado do projeto de engenharia, assim, não é a obra correlata, mas a 

sua exequibilidade, conforme a fi nalidade para que foi elaborado.

Portanto, à luz do parágrafo único do art. 2º, I, da LC n. 116/2003, a 

remessa de projetos de engenharia ao exterior poderá confi gurar exportação 

quando, do seu teor, bem como dos termos do ato negocial, puder-se extrair a 

intenção de sua execução no território estrangeiro.

Na hipótese, o Tribunal consignou que as provas dos autos revelaram a 

fi nalidade de execução do projeto em obras que só poderiam ser executadas na 
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França (“Elaboração das Plantas de execução do muro cilíndrico de proteção 

do reservatório de gás liqüefeito de petróleo naval TK1, a ser construído na 

cidade de Gonfreville - LOrcert, França...” “...e dimensionamento dos blocos 

de estacas do edifício principal do centro cultural, Centre Pompidou a ser 

construído na cidade de Metz, França e a modelagem em elementos fi nitos da 

fachada principal de dito centro...”), razão pela qual deve ser mantido.

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

É como voto.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 831.004-

DF (2015/0322414-8)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Agravante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

Agravado: Florencio Figueiredo Cavalcante Neto

Advogados: Eduardo Lowenhaupt da Cunha e outro(s) - DF006856

Everardo Ribeiro Gueiros Filho - DF019740

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso especial. 

Pronúncia de intempestividade, no Tribunal de origem, do recurso de 

apelação do demandado. Apresentação, pelo patrono do recorrente, 

de justifi cativa de formulação extemporânea da insurgência, advinda 

de enfermidade, acompanhada de atestado médico, de pedidos de 

exames e de receitas de medicamentos. Indeferimento do pedido de 

devolução do prazo pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que 

o patrono poderia substabelecer a outro profi ssional no período de 

convalescença. Reforma do julgado por violação frontal do art. 507 

do CPC/1973, para além dos princípios resguardados no Estatuto da 

Advocacia, pois, pela moldura fática delineada pelo aresto recorrido, 

o douto representante judicial enfrentou força maior que o impediu 
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de veicular o recurso de apelação tempestivamente, empeço não 

reconhecido pela Corte de origem, que, longe de afastar a inidoneidade 

ou a inadmissibilidade dos apresentados, se valeu de fundamento 

inconciliável para indeferir o pedido em questão. Agravo interno do 

autor da ação desprovido.

1. A sustentatibilidade da decisão judicial como atributo do 

discurso lógico formal ou material está vinculada à validade de seus 

empregados fundamentos.

2. Mercê dessa compreensão, não se pode indeferir, a partir do 

fundamento de que é possível o substabelecimento de poderes a outro 

Causídico, o pedido de restituição de prazo recursal a Advogado que, 

no curso do prazo para veicular a insurgência, comprova enfermidade 

nos autos que o impede de tomar a esperada providência processual.

3. Não se pode olvidar que a nobre profissão Advocacia 

consubstancia atividade em que os vínculos de pessoalidade e de 

confi ança mais se exprimem, de sorte que uma coisa (hipotético 

substabelecimento) não justifica a outra (indeferimento de 

requerimento da devolução de prazo).

4. Efetivamente, o pedido de devolução do prazo recursal deve vir 

acompanhado da necessária comprovação das circunstâncias que impediram 

o advogado de atuar no feito (...) (EDcl no AgRg no AREsp 256.778/

RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 18.11.2015).

5. Bem por isso, reputam-se frontalmente violados na presente 

demanda os art. 507 do CPC/1973 e as prerrogativas do Advogado 

resguardadas pelo art. 7º da Lei n. 8.906/1994, pois pela moldura 

fática delineada pelo aresto recorrido, o douto Representante judicial 

enfrentou força maior que o impediu de formular o recurso de Apelação 

tempestivamente, empecilho não reconhecido pelo Tribunal de origem, 

que, longe de afastar a inidoneidade ou a inadmissibilidade dos exames, 

relatórios, atestados médicos e receituários apresentados, se valeu de 

fundamento inconciliável – possibilidade de substabelecimento pelo 

Advogado durante a sua convalescença – para indeferir o pedido em 

questão.

6. Agravo Interno do autor da ação desprovido.
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ACÓRDÃO

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

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

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

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina 

Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 28 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 7.4.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Trata-se de Agravo Interno 

interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra 

decisão monocrática de minha lavra, assim ementada:

Direitos Sancionador e Processual Civil. Agravo em recurso especial. Ação civil 

pública com suporte em alegados atos de improbidade administrativa. Pronúncia 

de intempestividade do recurso de apelação do demandado. Apresentação, 

pelo patrono do recorrente, de justificativa de apresentação extemporânea 

insurgência, advinda de enfermidade, acompanhada de atestado médico, de 

pedidos de exames e de receitas de medicamentos. Indeferimento do pedido de 

devolução do prazo pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que o patrono 

poderia substabelecer a outro profi ssional no período de convalescença. Porém, 

o pedido de devolução do prazo recursal deve vir acompanhado da necessária 

comprovação das circunstâncias que impediram o advogado de atuar no feito 

(EDcl no AgRg no AREsp 256.778/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 18.11.2015), fato 

evidenciado na lide sancionadora originária, conforme se dessume da moldura 

probatória delineada no aresto recorrido. Parecer do MPF pelo desprovimento do 

recurso. Agravo conhecido e recurso especial provido para, reformando o aresto 

a quo, outorgar a devolução ao recorrente do prazo de recurso na origem (fl s. 

314/320).

2. Referido julgamento resultou de apreciação de Apelo Raro interposto 

contra acórdão do TJDFT, que contou com a seguinte ementa:
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Cível. Recurso de apelação. Prazo peremptório. Negativa de seguimento. 

Intempestividade. Incidência do art. 507 do CPC. Não confi gurado. Ausência de 

força maior. Doença do advogado.

1. A tempestividade é matéria de ordem pública e requisito para 

admissibilidade dos recursos, constitui, portanto, pressuposto objetivo 

indispensável à sua admissibilidade, devendo, assim, ser examinada de ofi cio.

2. Nos termos do art. 507 do CPC a doença do advogado, por si só, não 

configura motivo de força maior capaz de autorizar a restituição do prazo 

recursal, exceto se houver total impossibilidade do exercício da profi ssão ou a 

impossibilidade de substabelecer.

3. Na hipótese dos autos, além haver mais de um patrono constituído nos 

autos, o prazo para a interposição da apelação era de 30 dias. O atendimento 

médico do causídico se deu 3 dias antes do último dia do prazo.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido (fl s. 178/185).

3. Nas razões de sua insurgência, a parte agravante sustenta que o 

entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é unânime em afi rmar 

que a apresentação de atestado médico, por si só, não é capaz de devolver o 

prazo para interposição de recurso, havendo necessidade de se demonstrar a 

absoluta impossibilidade de o Advogado praticar o ato oportunamente. Aduz 

que, na espécie, o atestado apresentado não teria demonstrado a absoluta 

incapacidade de o Causídico atuar no feito, razão pela qual requer a reforma do 

julgado monocrático, de modo a que prevaleça o acórdão de origem, negando-se 

provimento ao Apelo Raro, portanto.

4. Conquanto intimado, a parte agravada não veiculou razões de 

contrariedade (fl s. 340).

5. Em síntese, é o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Inicialmente, 

verifi ca-se que foi proferido julgamento monocrático de reforma do acórdão 

de origem ao fundamento de que, muito embora tivesse o douto Causídico 

apresentado atestado nos autos de que não poderia cumprir pessoalmente o 

lapso temporal recursal para formulação de recurso de Apelação, o Tribunal 

de origem rejeitou o pedido de devolução do prazo, sob a premissa de que o 

profi ssional poderia, a outro Advogado, substabelecer os poderes.
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2. Portanto, a questão de fundo, no Apelo Raro, não é exatamente a 

exigência de se comprovar ou não a ocorrência de força maior. A reforma do 

acórdão se impõe porque o Tribunal de origem adotou o fundamento segundo 

o qual o Advogado, no curso do prazo, poderia substabelecer os poderes a outro 

representante judicial, expressão que soa desrespeitosa à classe profi ssional 

e vulneradora das prerrogativas do Estatuto da Advocacia (art. 7º da Lei n. 

8.906/1994), uma vez que, como é sabido, o vínculo de confi ança é elementar à 

relação entre constituinte e constituído. Note-se:

11. Na vertente situação, observa-se que a Corte de origem indeferiu 

o requerimento de devolução do prazo de Recurso de Apelação ao acusado, 

sob o fundamento de que a necessidade de simples repouso atestada pelos 

documentos acostados não configura caso de força maior, tendo em vista, 

inclusive, a possibilidade de substabelecimento de poderes para a implementação 

do ato (fl s. 184).

12. Não se pode concordar com as aludidas razões de decidir do Tribunal a 

quo, na medida em que, se o douto Causídico apresentou nos autos documento 

comprobatório de enfermidade no lapso temporal, não é razão sufi ciente para 

sobrepor a alegação do Patrono de impossibilidade de formulação da defesa 

em favor do acusado a circunstância de já terem transcorridos vários dias do 

prazo recursal ou de haver eventual possibilidade de substabelecimento de um 

profi ssional a outro, especialmente quando o pedido de restituição de prazo é 

acompanhado de atestado médico, de pedidos de exame e de receituário sobre 

os quais não foi sequer afastada a idoneidade.

13. A afirmação de que o Advogado poderia substabelecer poderes para 

implementação do ato soa desrespeitosa à classe profi ssional, pois – a quem bem 

conhece a atividade advocatícia – sabe-se que a defesa judicial se desenvolve 

em forte vínculo entre representante e representado, sendo, por isso, verossímil 

a afi rmação do Advogado de que o prazo deve ser devolvido à parte, a fi m de 

que, como mandatário pessoal do acusado de improbidade, possa cumprir a 

providência que lhe cabe, isto é, apresentar o recurso tempestivamente, por 

sua subscrição. Sobreleva notar que, ainda que haja uma miríade de Advogados 

constituídos no feito, ordinariamente acontece, em não raras vezes, que apenas 

um e somente um profi ssional é o que conduz a defesa, trava comunicação com o 

constituído e desempenha em geral a função que lhe é confi ada.

14. O fato é que, objetivamente, sem qualquer revisão fático-probatória em 

sede de recorribilidade especial, há informação sufi ciente e necessária no acórdão 

que justifi ca a sua própria reforma, na medida em que: (a) houve apresentação de 

atestado médico pelo Patrono da parte Recorrente, que compreendeu período 

em que transcorria prazo recursal; (b) referido prazo não foi atendido em virtude 

de necessidade de sua convalescença.
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15. Considera-se, portanto, frontalmente violado o art. 507 do CPC/1973, pois 

nota-se, pelas evidências dos autos, que o douto Representante judicial enfrentou 

força maior que o impediu de apresentar o recurso de Apelação tempestivamente, 

não reconhecida pelo Tribunal a quo, que se valeu de fundamento inconciliável 

(possibilidade de substabelecimento pelo Advogado durante a sua enfermidade) 

para indeferir o pedido ora em exame. O aresto merece inegável reproche (fl s. 

317/318).

3. Assim, as razões de Agravo Interno não exprimem força argumentativa 

sufi ciente para infi rmar a decisão agravada, que aponta para a importante tese 

de que a validade da decisão está vinculada à plausibilidade de seus fundamentos. 

Como dito, na espécie, não poderia ter sido indeferido o pedido de restituição 

de prazo recursal com esteio na afi rmação de que os poderes poderiam ser 

substabelecidos e de que, quando foi apresentado o atestado médico, vários dias 

do prazo já haviam transcorrido.

4. A parte agravante aduz somente que não teria sido comprovada a 

impossibilidade de atendimento à providência processual e que verificar 

a referida possibilidade ou não demandaria reexame de fatos e provas em 

recorribilidade extraordinária (fl s. 329/333). Não é isso que está em debate, 

contudo: há informação no julgado recorrido de que foram acostados 

documentos evidenciadores de que o Patrono necessitava de convalescer de 

enfermidade no período que medeia o prazo recursal, este que, quase esgotado, 

não poderia ser atendido.

5. Ao contrário de avançar sobre os aspectos de fundo dos documentos, 

o Tribunal recorrido apenas afasta a tese de que o repouso não é hipótese para 

suspensão processual e aduz a possibilidade de substabelecimento de poderes 

do Advogado, violando o art. 507 do CPC/1973, uma vez que, pela moldura 

fática inserta no julgado, os documentos veiculados pelo Causídico seriam 

comprobatórios de enfermidade, presumindo-se, como ordinariamente acontece, 

a existência de obstáculo para cumprimento do prazo processual. Referida 

conduta está em plena convergência com o entendimento desta Corte Superior 

segundo o qual o pedido de devolução do prazo recursal deve vir acompanhado da 

necessária comprovação das circunstâncias que impediram o advogado de atuar no 

feito (...) (EDcl no AgRg no AREsp 256.778/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 

18.11.2015).

6. Mais a mais, adicione-se que, enfermo, profi ssional algum consegue 

desenvolver efi caz e amplamente o trabalho advocatício – frise-se, pessoal – de 

tomar os autos em carga, de encontrar-se com o cliente, de estudar a causa, 
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de formular com denodo a petição pertinente e de deslocar-se para efetuar o 

protocolo da insurgência.

7. Em razão de tais circunstâncias e até mesmo porque os argumentos 

da parte agravante não tem aptidão para estremecer o alicerce da decisão 

agravada, qual seja, não se pode indeferir o pedido de restituição de prazo recursal a 

Advogado que comprovou enfermidade nos autos ao fundamento de que é possível o 

substabelecimento de poderes a outro Causídico, mantém-se a conclusão de que o 

aresto deve ser reformado, em ordem a outorgar ao Recorrente a devolução do 

prazo para formulação de recurso de origem, contado a partir de sua intimação 

para, querendo, apresentar a insurgência ou ratifi car a já fi ligranada.

8. É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.163.020-RS (2009/0205525-4)

Relator: Ministro Gurgel de Faria

Recorrente: Randon S/A Implementos e Participações

Advogado: Marcos Spada Aliberti e outro(s) - SC018539

Recorrido: Estado do Rio Grande do Sul

Procurador: Homero So Jobim Neto e outro(s) - RS020098

EMENTA

Tributário. ICMS. Fornecimento de energia elétrica. Base de 

cálculo. Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). Inclusão.

1. O ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de 

energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das suas fases 

de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente a 

cada uma dessas etapas – entre elas a referente à Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição (TUSD) – compõe o preço fi nal da operação 

e, consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 

13, I, da Lei Complementar n. 87/1996.
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2. A peculiar realidade física do fornecimento de energia elétrica 

revela que a geração, a transmissão e a distribuição formam o conjunto 

dos elementos essenciais que compõem o aspecto material do fato 

gerador, integrando o preço total da operação mercantil, não podendo 

qualquer um deles ser decotado da sua base de cálculo, sendo certo que 

a etapa de transmissão/distribuição não cuida de atividade meio, mas 

sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de energia elétrica, 

sendo dele indissociável.

3. A abertura do mercado de energia elétrica, disciplinada pela 

Lei n. 9.074/1995 (que veio a segmentar o setor), não infi rma a regra 

matriz de incidência do tributo, nem tampouco repercute na sua base 

de cálculo, pois o referido diploma legal, de cunho eminentemente 

administrativo e concorrencial, apenas permite a atuação de mais 

de um agente econômico numa determinada fase do processo de 

circulação da energia elétrica (geração). A partir dessa norma, o que 

se tem, na realidade, é uma mera divisão de tarefas – de geração, 

transmissão e distribuição – entre os agentes econômicos responsáveis 

por cada uma dessas etapas, para a concretização do negócio jurídico 

tributável pelo ICMS, qual seja, o fornecimento de energia elétrica ao 

consumidor fi nal.

4. Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica está 

disponibilizado apenas para os grandes consumidores, o que evidencia 

que a exclusão do custo referente à transmissão/distribuição da base de 

cálculo do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada 

em relação às empresas menores (consumidores cativos), que arcam 

com o tributo sobre o “preço cheio” constante de sua conta de energia, 

subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da 

capacidade contributiva.

5. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Benedito 

Gonçalves, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho 
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e Regina Helena Costa (voto-vista), negar provimento ao recurso especial nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves 

(voto-vista) e Sérgio Kukina (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 21 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 27.3.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Trata-se de recurso especial interposto 

por Random S.A. Implementos e Participações, fundado nas alíneas “a” e “c” do 

permissivo constitucional, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-STJ fl . 197):

Apelação cível. Direito Tributário. Mandado de segurança. ICMS. Incidência 

sobre o custo do uso do sistema de distribuição de energia consumida. 

Transmissão e distribuição de energia elétrica realizadas por empresas distintas.

1. O consumidor – contribuinte de fato – é parte ativa legítima para pleitear 

cessação da cobrança de ICMS nas faturas que lhe são apresentadas para 

pagamento.

2. O mandado de segurança constitui ação adequada para fazer cessar 

inclusões ilegais de ICMS nas contas de energia elétrica.

3. A base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica inclui os 

custos de geração, de transmissão e de distribuição, na medida do consumo do 

usuário.

Apelação desprovida por maioria, vencido o relator.

Nas suas razões (e-STJ fl s. 214/222), a empresa, além de divergência 

jurisprudencial, aponta violação dos arts. 13, § 1º, II, “a”, da Lei Complementar 

n. 87/1996 e 110 do CTN. Sustenta, em síntese, que não é exigível dos 

consumidores de energia elétrica adquirida no mercado livre o ICMS sobre a 

Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição (TSUD), pois esse imposto somente 

“incide sobre a energia elétrica, não sobre tarifas relativas à estrutura física 

correlata”. Aduz que “a celebração de contratos possibilitando o uso dos sistemas 

de distribuição não consubstancia fato gerador do imposto, assim como a mera 

circulação física ou econômica é irrelevante para confi gurar o seu fato gerador”.
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Contrarrazões apresentadas pela Fazenda Pública às e-STJ fl s. 235/246, 

pelas quais defende que a tarifa questionada “é calculada com base em efetiva 

circulação de energia elétrica, o que mostra que, na realidade, [a impetrante] 

pretende conferir ao Judiciário um poder reservado ao legislador, qual seja, o de 

reduzir a base de cálculo, o que implicaria afronta direta ao inciso I (a contrario 

sensu) e ao § 6º do artigo 150 da Constituição Federal, bem como ao § 1º do 

artigo 97 (a contrario sensu), ao inciso II do artigo 111 e ao artigo 176 do Código 

Tributário Nacional”. Afi rma, ainda, que “a TUSD e os encargos de conexão 

compõem o preço, sobretudo como efeitos do necessário ressarcimento do 

custo da energia, a ser arcado pelo consumidor fi nal como ônus econômico da 

aquisição da mercadoria. Todas as parcelas formadoras do custo da mercadoria 

efetivamente consumida compõem o valor da operação fi nal e esta é a base de 

cálculo do ICMS”.

Juízo positivo de admissibilidade pelo Tribunal de origem às e-STJ fl s. 

248/250.

Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso (e-STJ 

fl s. 259/263).

O então relator, em. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado 

do TRF 1ª Região), com base na jurisprudência desta Corte Superior, deu 

provimento ao apelo nobre da contribuinte (e-STJ fl s. 269/271).

Irresignado, o ente público interpôs agravo regimental (e-STJ fl s. 464/489).

Os autos foram a mim atribuídos em 1º.03.2016 (e-STJ fl s. 491).

Em razão da importância do tema e da relevância dos argumentos 

suscitados por ambas as partes, reconsiderei a decisão de e-STJ fl s. 269/271, 

para determinar o julgamento do recurso diretamente pelo Colegiado (e-STJ fl s. 

492/494).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator): Inicialmente, destaco que o 

Plenário do STJ decidiu que “aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem 

ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2).
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Considerando que, in casu, a matéria suscitada foi suficientemente 

prequestionada junto à instância de origem e que se encontram preenchidos 

os demais pressupostos processuais, conheço do recurso especial para, ao cabo, 

aplicar o direito à espécie.

Conforme relatado, por meio do presente recurso especial discute-se se a 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD – que é paga pelo consumidor 

que adquire energia elétrica diretamente dos agentes de comercialização ou de 

geração no mercado livre de energia elétrica – sofre a incidência do ICMS e/ou 

compõe a sua base de cálculo.

Especifi camente no caso dos autos, tem-se que a empresa contribuinte 

contratou a compra da energia elétrica com a Tractebel Energia S.A. e a sua 

distribuição com a Rio Grande Energia S.A. (RGE).

Pois bem. Como é cediço, a atual legislação de regência do setor elétrico 

brasileiro permite que grandes consumidores de energia elétrica possam escolher 

livremente a empresa geradora e/ou comercializadora que lhes apresenta oferta 

mais vantajosa, não estando mais vinculados às condições de fornecimento 

de energia elétrica estabelecidas para o público em geral pela concessionária 

distribuidora local.

Sobre a diferenciação das operações de energia elétrica envolvendo os 

“consumidores cativos” e “os consumidores livres”, explica o Professor Roque 

Antonio Carraza:

Até passado recente a energia elétrica era produzida e distribuída por 

empresas estatais aos consumidores finais, que a elas estavam cativos, não 

podendo, destarte, negociar os preços praticados.

O modelo esgotou-se na década de 90 do século passado. Com a crise no setor 

energético e o próprio aquecimento da economia, causado pelo Plano Real, foi 

necessário encontrar alternativas capazes de expandir o setor, inclusive com o 

aporte de capitais privados e o ingresso de novos agentes no mercado.

Efetivou-se, pois, uma ampla reforma no segmento, e o Poder Público passou 

a apenas orientar e fi scalizar a prestação de serviços de fornecimento de energia 

elétrica, agora a cargo de agentes desse setor, que foram divididos por atividades 

(geração, transmissão, distribuição e comercialização da energia elétrica).

Também se estimulou a livre concorrência, isto é, a competição entre as 

empresas dos setores de geração e comercialização de energia elétrica.

Mais especifi camente, separam-se as atividades de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica e abriu-se a possibilidade de esta mercadoria ser 
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negociada livremente pelos grandes consumidores, que, assim, desvinculam-se 

dos concessionários distribuidores (titulares de determinadas áreas geográfi cas 

de concessão e, até então, únicos responsáveis pelo fornecimento de energia 

elétrica aos usuários nelas instalados) e puderam adquirir o produto de quem lhes 

dessa maiores vantagens econômicas.

Para que melhor se compreenda: atualmente as distribuidoras atendem ao 

“mercado cativo” (pequenos e médios consumidores, que não podem escolher 

livremente os seus fornecedores de energia elétrica) e ao “mercado livre” (grandes 

consumidores aos quais a legislação faculta escolherem seus fornecedores, 

valendo-se de critérios empresariais).

Quando as distribuidoras atendem aos “consumidores cativos” são por 

eles remuneradas por meio de tarifas (tarifas de energia e tarifas de fi o) e são 

responsáveis, na condição de substitutas tributárias, pelo recolhimento do ICMS-

Energia Elétrica.

Já, quando as distribuidoras atendem aos consumidores livres limitam-

se a receber as tarifas de fio, cobradas pela utilização das infraestruturas de 

transmissão e/ou distribuição (TUST/Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e/ou 

TUSD/Tarifa do Sistema de Distribuição). (In ICMS, 17ª ed., Ed. Malheiros: São Paulo, 

2015, p. 332/333).

Sob o aspecto normativo, a possibilidade de escolha das empresas geradoras 

ou comercializadoras encontra-se positivada no art. 15 da Lei n. 9.074/1995, 

que está assim grafado:

Art. 15. Respeitados os contratos de fornecimento vigentes, a prorrogação 

das atuais e as novas concessões serão feitas sem exclusividade de fornecimento 

de energia elétrica a consumidores com carga igual ou maior que 10.000 Kw, 

atendidos em tensão igual ou superior a 69 Kv, que podem optar por contratar 

seu fornecimento, no todo ou em parte, com produtor independente de energia 

elétrica.

Já a previsão legal da tarifa em apreço encontra-se no § 6º desse mesmo 

artigo, in verbis:

§ 6º. É assegurado aos fornecedores e respectivos consumidores livre acesso 

aos sistemas de distribuição e transmissão de concessionário e permissionário 

de serviço público, mediante ressarcimento do custo de transporte envolvido, 

calculado com base em critérios fi xados pelo poder concedente.

A propósito, cabe registrar que o Conselho Nacional de Política 

Fazendária, por meio do Convênio ICMS n. 117/2004, atribui “ao consumidor 

livre conectado à rede básica a responsabilidade pelo pagamento do imposto 
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devido pela conexão e uso dos sistemas de transmissão de energia elétrica” 

(Cláusula primeira).

Pois bem. Não desconheço o entendimento da doutrina e da jurisprudência 

do STJ pela inexigibilidade do ICMS sobre a TUST e a TUSD, ao fundamento 

de que essas tarifas remuneram o exercício de uma atividade meio de “transporte 

de energia elétrica” que foge ao espectro de incidência do tributo. A título 

ilustrativo, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas de Direito Público:

Processual Civil. Tributário. Omissão inexistente. Legitimidade ativa. ICMS 

sobre “TUSD” E “TUST”. Não incidência. Súmula 83/STJ.

[...]

4.  “(...) o STJ possui entendimento no sentido de que a Taxa de Uso do 

Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e a Taxa de Uso do Sistema 

de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD não fazem parte da base de cálculo 

do ICMS” (AgRg nos EDcl no REsp 1.267.162/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 16.08.2012, DJe 24.08.2012.).

[...] (AgRg no AREsp 845.353/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, julgado em 05.04.2016, DJe 13.04.2016).

Tributário. Agravo regimental no recurso especial. Legitimidade ativa do 

contribuinte de fato. Utilização de linha de transmissão e de distribuição de 

energia elétrica. ICMS sobre Tarifa de Uso dos Sistema de Distribuição (TUSD). 

Impossibilidade. Ausência de operação mercantil.

1. O ICMS sobre energia elétrica tem como fato gerador a circulação da 

mercadoria, e não do serviço de transporte de transmissão e distribuição de 

energia elétrica, incidindo, in casu, a Súmula 166/STJ. Dentre os precedentes mais 

recentes: AgRg nos EDcl no REsp 1.267.162/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 24.08.2012.

[...] (AgRg no REsp 1.278.024/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, julgado em 07.02.2013, DJe 14.02.2013).

Ocorre que, depois de refletir mais detidamente, constatei que a 

controvérsia também pode ser analisada por outro enfoque, o qual leva a 

conclusão diversa daquela até o momento alcançada.

O fato gerador do ICMS em questão diz respeito à circulação jurídica da 

energia elétrica fornecida ao consumidor “livre”.

Em razão de sua peculiar realidade física, sabe-se que a circulação da 

energia elétrica se dá com a ocorrência simultânea de sua geração, transmissão, 

distribuição e consumo, concretizando-se em uma corrente elétrica que é 
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acionada quando do fechamento do circuito físico existente desde a fonte 

geradora até a unidade do usuário.

A esse respeito, mais uma vez, louvo-me do ensinamento do Professor 

Roque Carraza:

Em boa verdade científica, só há falar em operação jurídica relativa ao 

fornecimento de energia elétrica, passível de tributação por meio de ICMS, no 

preciso instante em que o interessado, consumindo-a, vem a transformá-la em 

outra espécie de bem da vida (luz, calor, frio, força, movimento ou qualquer outro 

tipo de utilidade).

Portanto, apenas por “fi cção” é que se pode entrever, na “circulação” de energia 

elétrica, duas operações distintas: uma, da fonte geradora à rede distribuidora; 

outra, desta ao consumidor fi nal.

Logo, o ICMS-Energia Elétrica levará em conta todas as fases anteriores 

que tornaram possível o consumo de energia elétrica. Estas fases anteriores, 

entretanto, não são dotadas de autonomia apta a ensejar incidências isoladas, 

mas apenas uma, tendo por único sujeito passivo o consumidor fi nal.

O elo existente entre a usina geradora e empresa distribuidora não tipifi ca, para 

fi ns fi scais, operação autônoma de circulação de energia elétrica. É, na verdade, o 

meio necessário à prestação de um único serviço público, ao consumidor fi nal, 

abrindo espaço à cobrança, junto a este, de um único ICMS”. (Obra citada, p. 328).

Essa realidade física revela, então, que a geração, a transmissão e a 

distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem o 

aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação mercantil, 

não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de cálculo.

Não trata a etapa de transmissão/distribuição de mera atividade meio, mas 

sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de energia elétrica, sendo 

dele indissociável.

Nessa esteira, cabe salientar que a Constituição Federal, no art. 34, § 9º, do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao tratar da responsabilidade 

tributária das concessionárias distribuidoras em relação aos consumidores que 

hoje permanecem “cativos”, deixou claro que todas as etapas do processo de 

fornecimento da energia elétrica devem ser consideradas na composição do 

preço fi nal da mercadoria a ser suportada pelo usuário. Confi ra-se esse comando 

constitucional:

§ 9º. Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as empresas 

distribuidoras de energia elétrica, na condição de contribuintes ou de substitutos 
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tributários, serão as responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus 

estabelecimentos, ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo 

pagamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias 

incidente sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última 

operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação fi nal e 

assegurado seu recolhimento ao Estado ou ao Distrito Federal, conforme o local 

deva ocorrer essa operação. (Grifos acrescidos).

Essa regra veio a ser ratifi cada pela Lei Complementar n. 87/1996, em seu 

art. 9º, § 1º, II.

Frise-se que a abertura do mercado de energia elétrica, disciplinada pela 

Lei n. 9.074/1995 (que veio a segmentar o setor), não infi rma a regra matriz de 

incidência do tributo, nem tampouco repercute na sua base de cálculo.

Digo isso porque essa lei, de cunho eminentemente administrativo e 

concorrencial, apenas permite a atuação de mais de um agente econômico numa 

determinada fase do processo de circulação da energia elétrica (geração). A 

partir dessa norma, o que se tem, na realidade, é uma mera divisão de tarefas, de 

geração, transmissão e distribuição, entre os agentes econômicos responsáveis 

por cada uma dessas etapas para a concretização do negócio jurídico tributável 

pelo ICMS, qual seja, o fornecimento de energia elétrica ao consumidor fi nal.

A circunstância de o “consumidor livre” ter de celebrar um contrato com 

empresa de geração, em relação à “tarifa de energia”, e outro com empresa de 

transmissão/distribuição, em relação à “tarifa de fi o”, tão somente exterioriza 

a decomposição do preço global do fornecimento, não desnaturando o fato 

gerador da operação.

Nessa esteira, destaco que “a defi nição legal do fato gerador é interpretada 

abstraindo-se (...) da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos 

contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto e 

dos seus efeitos” (art. 118, I, do CTN).

Ponderados esses elementos, tenho que o ICMS incide sobre todo o 

processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade 

das suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente 

a cada uma dessas etapas – entre elas a referente à Taxa de Uso do Sistema de 

Distribuição (TSUD) – compõe o preço fi nal da operação e, consequentemente, 

a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, I, da Lei Complementar n. 

87/1996.
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Por outro lado, a exclusão dessa tarifa da base de cálculo do tributo, além de 

implicar fl agrante violação ao princípio da igualdade, prejudica a concorrência, o 

que é expressamente vedado pelo art. 173, § 4º, da Carta Política.

Explico.

Embora materialmente não exista diferença na operação de fornecimento 

de energia elétrica, enquanto o “consumidor cativo”, que não tem o direito de 

escolha de quem comprar a energia elétrica, permanecerá pagando o ICMS 

sobre o preço final da operação, que engloba o custo de todas as fases, o 

“consumidor livre”, além de poder barganhar um melhor preço das empresas 

geradoras/comercializadoras, recolherá o tributo apenas sobre o preço dessa 

etapa da operação.

Ilustrativamente, poderemos ter, em uma área geográfi ca atendida por uma 

mesma distribuidora, o “consumidor cativo” pagando o ICMS sobre a “tarifa de 

energia”, no valor hipotético de R$ 5,00, e mais sobre a “tarifa de fi o”, também 

no valor hipotético de R$ 5,00, ou seja, recolhendo o tributo sobre o preço 

fi nal de R$ 10,00. Já o consumidor livre sediado na mesma localidade poderá 

negociar a “tarifa de energia” por valor hipotético de R$ 3,00 e arcar com a 

mesma “tarifa de fi o” de R$ 5,00, sendo que, excluída esta da base de cálculo, ao 

fi nal pagará ICMS apenas sobre R$ 3,00.

A propósito, ressalto a dimensão econômica da rubrica em discussão, a 

qual pode ser aferida, exemplifi cadamente, da conta de energia elétrica de e-STJ 

fl . 38, na qual consta que, de um total de R$ 170.074,71, a parcela referente ao 

Encargo do Uso do Sistema de Distribuição corresponde a R$ 45.743,69.

Ora, não é possível admitir-se que a modifi cação da regulamentação do 

setor elétrico permita tratamento tributário diferenciado para contribuintes que 

se encontram em situação semelhante, no tocante à aquisição de uma mesma 

riqueza, qual seja, a energia elétrica.

Por fi m, cumpre lembrar que o mercado livre de energia elétrica está 

disponibilizado apenas para os grandes consumidores, o que evidencia que 

a exclusão do custo referente à transmissão/distribuição da base de cálculo 

do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada em relação às 

empresas menores que arcam com o tributo sobre o “preço cheio” constante de 

sua conta de energia, subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência 

e da capacidade contributiva.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.
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VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Solicitei vista dos autos para 

examiná-los com maior detença.

A empresa Randon S/A Implementos e Participações interpôs recurso 

especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, em julgamento de apelação, por maioria, assim ementado (fl . 

197e):

Apelação cível. Direito Tributário. Mandado de segurança. ICMS. Incidência 

sobre o custo do uso do sistema de distribuição de energia consumida. 

Transmissão e distribuição de energia elétrica realizadas por empresas distintas.

1. O consumidor – contribuinte de fato – é parte ativa legítima para pleitear 

cessação da cobrança de ICMS nas faturas que lhe são apresentadas para 

pagamento.

2. O mandando de segurança constitui ação adequada para fazer cessar 

inclusões ilegais de ICMS nas contas de energia elétrica.

3. A base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica inclui os 

custos de geração, de transmissão e de distribuição, na medida do consumo do 

usuário. Apelação desprovida por maioria, vencido o relator.

Na origem, narrou a petição inicial do mandado de segurança preventivo: 

“[...] conforme consta nas contas de energia elétrica, o ICMS vem incidindo 

não apenas sobre a energia efetivamente consumida, mas também sobre as 

tarifas devidas a título de uso dos sistemas de distribuição e sobre os encargos de 

conexão, tributação esta que não encontra qualquer amparo legal [...]” (fl . 03e).

Dessa forma, requereu a Impetrante “a concessão da segurança para 

declarar a inexigibilidade do ICMS sobre a TUSD e encargos de conexão, 

porquanto não se constituem em hipótese de incidência do referido tributo” (fl s. 

16/17e).

A sentença denegou a ordem (fl s. 149/152e), tendo sido mantida pelo 

Tribunal a quo, consoante apontado.

No presente recurso especial, interposto com amparo no art. 105, III, a e c, 

da Constituição da República, mediante o qual se aponta, além de divergência 

jurisprudencial, ofensa aos dispositivos a seguir relacionados, nos seguintes 

termos:

- Arts. 13, II, a, da LC n. 87/1996 e 110 do CTN – “Não se pode, como 

quer fazer crer a decisão recorrida, entender que a TUSD deve compor o valor 
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fi nal da operação para efeitos do cálculo e cobrança do ICMS. Com efeito, o 

ICMS incide sobre a energia elétrica, não sobre tarifas relativas à estrutura física 

correlata. Há distinção entre a destinação das rubricas. Não se pode, à toda 

evidência, por fi cção, realizar equiparação, sob pena de tratar identicamente a 

energia elétrica em si e a tarifa de uso dos sistemas de distribuição ou os outros 

desembolsos congêneres. Entender em sentido contrário a essa premissa, além 

de ir de encontro à melhor interpretação e aplicação do artigo 13, § 1º, inciso 

II, ‘a’, da LC n. 87/1996, é negar vigência ao artigo 110, do CTN [...]” (fl . 217).

Postula, ao final, o provimento do recurso especial para “[...] que se 

determine a incidência do ICMS apenas sobre a energia elétrica efetivamente 

utilizada pela empresa recorrente, e não sobre a TUSD - Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição e demais encargos de conexão, como vem ocorrendo” 

(fl . 222e).

Com contrarrazões (fl s. 235/246e), o recurso especial foi admitido (fl s. 

248/250e).

Distribuídos os autos inicialmente ao Ministro Hamilton Carvalhido, 

Sua Excelência determinou a remessa ao Ministério Público Federal, que 

os devolveu com parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (fl s. 

259/263e).

Em 10.06.2015 foram os autos redistribuídos ao Ministro Olindo 

Menezes, o qual, por decisão monocrática, deu provimento ao especial (fl s. 

269/271e).

Interposto agravo regimental e redistribuído o feito ao Ministro Gurgel 

de Faria, Sua Excelência reconsiderou a decisão anterior para pautar e julgar o 

recurso perante a Primeira Turma (fl s. 492/494e).

Na assentada do dia 15.09.2016, Sua Excelência proferiu voto negando 

provimento ao especial, por entender, em síntese, que “o ICMS incide 

sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a 

indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo 

que o custo inerente a cada uma dessas etapas, entre elas a referente à Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), compõe o preço fi nal da operação e, 

consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, I, da Lei 

Complementar n. 87/1996”.

Outrossim, assinalou o Sr. Relator não ser “[...] possível admitir-se que a 

modifi cação da regulamentação do setor elétrico permita tratamento tributário 
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diferenciado para contribuintes que se encontram em situação semelhante, 

referentes à aquisição de uma mesma riqueza, qual seja, a energia elétrica”.

É o relatório. Passo a proferir o voto-vista.

Inicialmente, importante consignar que o recurso especial encontra-se 

hígido para julgamento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, a questão da legitimidade ativa foi adequadamente dirimida com 

base em posicionamento consolidado no âmbito desta Corte segundo o qual o 

consumidor fi nal detém legitimidade ativa para discutir a incidência do ICMS 

no fornecimento de energia elétrica.

No mérito, convém demarcar, de forma breve, os contextos histórico e 

legislativo mais recentes sobre o tema da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

de Distribuição - TUSD na base de cálculo do ICMS, assim como os conceitos 

técnicos envolvidos para melhor compreensão da controvérsia.

A Constituição da República preservou a competência da União para 

explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os 

serviços e instalações de energia elétrica (art. 21, XII, b).

Em decorrência da estabilização da economia na metade da década 

de 1990, cresceu a demanda por energia no país, fruto do incremento da 

industrialização e do aumento dos parques industriais existentes, impondo ao 

Poder Público a necessidade de reestruturar o modelo energético nacional.

Coube então à Lei n. 9.074/1995 a viabilização legislativa dessas mudanças, 

ao providenciar, dentre outros aspectos, tratamento diferenciado para perfi s 

distintos de consumidores de energia elétrica, os denominados consumidores 

cativos e os consumidores livres.

Os primeiros são aqueles que recebem a energia diretamente de 

distribuidora, sem margem de negociação ou escolha. Correspondem aos 

consumidores comuns, quais sejam, as residências e os empreendimentos de 

pequeno e médio portes.

Os consumidores livres, por sua vez, a teor do art. 15 da Lei n. 9.074/1995, 

são regidos por contratos “sem exclusividade de fornecimento de energia elétrica 

a consumidores com carga igual ou maior que 10.000 kW, atendidos em tensão 

igual ou superior a 69 kV, que podem optar por contratar seu fornecimento, no 

todo ou em parte, com produtor independente de energia elétrica”.

Contudo, a reação legislativa à necessidade de reconfi guração do setor 

não foi sufi ciente para impedir que o país vivenciasse grave crise energética no 
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início dos anos 2000, provocada não apenas pela estiagem prolongada, como 

também pela ausência de planejamento e investimentos em geração, transmissão 

e distribuição.

Nesse cenário, foi editada a Lei n. 10.833/2002, mais tarde revogada pela 

Lei n. 10.848/2004, tendo esta última criado dois ambientes de contratação 

baseados naqueles diferentes perfi s de consumidores.

A esse respeito, esclarece Eduardo Muniz Cavalcanti:

O ambiente de contratação regulada (ACR) atende os consumidores chamados 

cativos, como, por exemplo, as residências, que necessariamente adquirem 

energia elétrica de distribuidoras locais. Estes consumidores estão vinculados à 

concessionária de energia elétrica que atende em seu endereço. Neste ambiente 

de mercado não há competição, já que toda a energia é fornecida pelo distribuidor 

concessionário, o qual é remunerado por tarifa previamente estabelecida pelo 

ente regulador – Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

No ambiente de contratação livre (ACL), a energia é direcionada aos 

consumidores livres, geralmente industriais que consomem uma grande 

quantidade de energia elétrica no processo produtivo, como, por exemplo, 

segmentos industriais eletrointensivos e grandes plantas industriais 

automobilística, alimentícia, siderúrgica, química. Estes consumidores podem 

celebrar contratos diretamente com a concessionária de sua livre escolha, que 

será remunerada por preço fixado no contrato e não por tarifa previamente 

defi nida pela agência reguladora.

(ICMS e a estrutura energética brasileira, in Revista Tributária e de Finanças 

Públicas. São Paulo: Revista dos Tribunais. v. 20, n. 107, nov/dez 2012. pp. 76/77).

Todavia, embora seja facultado aos consumidores livres adquirirem energia 

elétrica de geradora de sua escolha, para que se realize a sua entrega será 

necessária a integração ao sistema de transmissão e distribuição, impondo-se, 

para tanto, a celebração de contratos específi cos para uso dessa rede, por força 

do estabelecido no art. 9º da Lei n. 9.648/1998.

A transmissão e a distribuição, a seu turno, fi cam a cargo de concessionários 

ou permissionários, os quais serão remunerados mediante tarifa, a teor do 

disposto no art. 15, § 6º, da Lei n. 9.074/1995, dentre elas a Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição - TUSD, sobre a qual se controverte quanto à inclusão 

na base de cálculo do ICMS.

A Constituição da República de 1988, conquanto tenha outorgado à 

União a competência para explorar os serviços de energia elétrica, à exceção 
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dos Impostos de Importação e Exportação, deixou ao arbítrio dos Estados 

a tributação, exclusivamente mediante ICMS, das operações de energia 

elétrica, nos termos do art. 155, II e § 3º, com a redação dada pelas Emendas 

Constitucionais n. 3/93 e 33/01, verbis:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda 

que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do  caput  deste 

artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações 

relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, 

combustíveis e minerais do País. (destaque meu)

Com efeito, no que interessa ao caso concreto, extrai-se da regra-matriz de 

incidência do ICMS a necessidade da presença concomitante de três aspectos: 

operação, circulação e mercadoria.

Na dicção do professor Roque Antonio Carrazza, operação “é o fato 

jurídico que pode desencadear o efeito de fazer nascer a obrigação de pagar 

ICMS”, hábil a acarretar a “transmissão de sua titularidade” (ICMS. 10ª. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 40).

Em obra doutrinária destaco que a ideia de “circulação de mercadoria” 

traduz negócio jurídico que tenha por objetivo a transferência da propriedade 

do bem, não se tratando, à evidência, de mera circulação física (Curso de Direito 

Tributário - Constituição e Código Tributário Nacional. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2016, p. 398).

Tanto o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, como o Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial submetido ao rito do art. 

543-C do CPC (RE n. 540.829 RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ 

acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2014; e REsp n. 1.125.133/

SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª S., DJe 10.09.2010), concluíram que a circulação apta 

a atrair a incidência do ICMS é a circulação jurídica, é dizer, aquela em que há 

transferência de domínio.

E a energia elétrica, a par de constituir bem móvel para efeitos civis e 

penais (arts. 83, I, do Código Civil e 155, § 3º, do Código Penal), é considerada 
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mercadoria para efeitos tributários, integrando a materialidade do ICMS (art. 

155, II, § 3º, CR).

Fixada tal premissa, segue-se que o deslocamento da energia elétrica 

da fonte geradora para o sistema de transmissão e distribuição constitui, por 

defi nição, circulação física, porquanto caracterizadas como atividades-meio 

para o nascimento e aperfeiçoamento do fato gerador do ICMS, efetivado tão 

somente no instante do consumo da energia elétrica.

A rigor, os estágios de transmissão e distribuição apresentam-se como elos 

na cadeia, interligando a geradora/produtora de energia elétrica ao consumidor 

fi nal.

Neste passo, impende traçar o panorama da evolução da jurisprudência 

desta Corte sobre o tema.

Já no ano 2000, a Primeira Turma assentou o posicionamento segundo 

o qual o ICMS deve incidir sobre o valor da energia elétrica efetivamente 

consumida:

Tributário. ICMS. Energia elétrica. Contrato de demanda reservada de potência. 

Fato gerador. Incidência.

1 - O valor da operação, que é a base de cálculo lógica e típica no ICMS, como 

era no regime de ICM, terá de consistir, na hipótese de energia elétrica, no valor 

da operação de que decorrer a entrega do produto ao consumidor (Gilberto 

Ulhôa Canto).

2 - O ICMS deve incidir sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida, 

isto é, a que for entregue ao consumidor, a que tenha saído da linha de 

transmissão e entrado no estabelecimento da empresa.

3 - O ICMS não é imposto incidente sobre tráfi co jurídico, não sendo cobrado, por 

não haver incidência, pelo fato de celebração de contratos.

4 - Não há hipótese de incidência do ICMS sobre o valor do contrato referente a 

garantir demanda reservada de potência.

5 - A só formalização desse tipo de contrato de compra ou fornecimento futuro 

de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria.

6 - A garantia de potência e de demanda, no caso de energia elétrica, não é fato 

gerador do ICMS. Este só incide quando, concretamente, a energia for fornecida 

e utilizada, tomando-se por base de cálculo o valor pago em decorrência do 

consumo apurado.

7 - Recurso conhecido e provido por maioria.
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8 - Voto vencido no sentido de que o ICMS deve incidir sobre o valor do 

contrato firmado que garantiu a “demanda reservada de potência”, sem ser 

considerado o total consumido.

(REsp 222.810/MG, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado 

em 14.03.2000, DJ 15.05.2000, p. 135 - destaques meus).

Nos anos seguintes, a Corte tornou a apreciar o tema, reafi rmando a 

jurisprudência, como segue:

Processo Civil e Tributário. ICMS. Energia elétrica. Legitimidade ativa. 

Consumidor fi nal. Demanda reservada de potência. Fato gerador.

1. O sujeito passivo da obrigação tributária é o consumidor fi nal da energia 

elétrica, que assume a condição de contribuinte de fato e de direito, fi gurando 

a concessionária como mera responsável pelo recolhimento do tributo. 

(Precedentes: REsp 838.542/MT, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ 25.08.2006; 

EREsp 279.491/SP, 1ª Seção, Rel. para acórdão Min. Francisco Peçanha Martins, DJ 

08.05.2006).

2. É cediço em sede doutrinária que, verbis: “Embora as operações de consumo 

de energia elétrica tenham sido equiparadas a operações mercantis, elas se 

revestem de algumas especifi cidades, que não podem ser ignoradas.

O consumo de energia elétrica pressupõe, logicamente, sua produção (pelas 

usinas e hidrelétricas) e sua distribuição (por empresas concessionárias ou 

permissionárias). De fato, só se pode consumir uma energia elétrica anteriormente 

produzida e distribuída.

A distribuidora de energia elétrica, no entanto, não se equipara a um 

comerciante atacadista, que revende ao varejista ou ao consumidor final, 

mercadorias de seu estoque.

É que a energia elétrica não confi gura bem suscetível de ser “estocado”, para 

ulterior revenda aos interessados.

Em boa verdade científica, só há falar em operação jurídica relativa ao 

fornecimento de energia elétrica, passível de tributação por meio de ICMS, no 

preciso instante em que o interessado, consumindo-a, vem a transformá-la em 

outra espécie de bem da vida (luz, calor, frio, força, movimento ou qualquer outro 

tipo de utilidade).

Logo, o ICMS-Energia Elétrica levará em conta todas as fases anteriores que 

tornaram possível o consumo de energia elétrica.

Estas fases anteriores, entretanto, não são dotadas de autonomia apta a ensejar 

incidências isoladas, mas apenas uma, tendo por único sujeito passivo o consumidor 

fi nal.
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A distribuidora, conquanto importante neste contexto, não é – e nem pode vir 

a ser – contribuinte do imposto, justamente porque, a rigor, não pratica qualquer 

operação mercantil, mas apenas a viabiliza, nos termos acima expostos. Obviamente, 

a distribuidora de energia elétrica é passível de tributação por via de ICMS quando 

consome, para uso próprio, esta mercadoria. Não, porém, quando se limita a 

interligar a fonte produtora ao consumidor fi nal. Este é que é o sujeito passivo da 

obrigação tributária, na condição de contribuinte de direito e, ao mesmo tempo, de 

contribuinte de fato.

(...) A distribuidora, ao colocar a energia elétrica à disposição do consumidor 

fi nal, assume a condição de “responsável” pelo recolhimento do ICMS. Melhor 

explicando, ela, no caso, paga tributo a título alheio, isto é, por conta do 

consumidor fi nal. Este, na verdade, o contribuinte do ICMS, nas duas acepções 

possíveis: contribuinte de direito (porque integra o pólo passivo da obrigação 

tributária correspondente) e contribuinte de fato (porque suporta a carga 

econômica do tributo).” (Roque Antonio Carrazza in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, 

p. 213/215).

3. A regra matriz constitucional estabeleceu como critério material da 

hipótese de incidência do ICMS sobre energia elétrica o ato de realizar operações 

envolvendo energia elétrica, salvo o disposto no art. no art. 155, § 2º, X, “b”. 

Embora equiparadas às operações mercantis, as operações de consumo de 

energia elétrica têm suas peculiaridades, razão pela qual o fato gerador do ICMS 

ocorre apenas no momento em que a energia elétrica sai do estabelecimento do 

fornecedor, sendo efetivamente consumida. Não se cogita acerca de tributação 

das operações anteriores, quais sejam, as de produção e distribuição da energia, 

porquanto estas representam meios necessários à prestação desse serviço público.

4. Destarte, a base de cálculo do imposto é o valor da operação da qual decorra 

a entrega do produto ao consumidor, vale dizer, o preço realmente praticado na 

operação fi nal, consoante estabelecido no art. 34, § 9º, do ADCT. Nesse diapasão, 

não há falar em incidência da exação sobre demanda reservada ou contratada 

junto à concessionária, porquanto faz-se mister a efetiva utilização da energia 

elétrica, não sendo sufi ciente a sua mera disponibilização pela distribuidora. 

(Precedentes: REsp 840.285/MT, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ 16.10.2006; 

AgRg no REsp 855.929/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 16.10.2006; 

REsp 343.952/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 17.06.2002).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 797.826/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 

03.05.2007, DJ 21.06.2007, p. 283 - destaques meus).

Relevante ressaltar que o posicionamento fi xado no julgamento do REsp 

n. 222.810/MG, pela Primeira Turma, em 2000, foi textualmente adotado 

como razão de decidir na apreciação, em 11.03.2009, do Recurso Especial n. 
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960.476/SC, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, mediante o qual 

se consolidou o entendimento de que o fato gerador do ICMS sobre energia elétrica 

pressupõe o seu efetivo consumo, constituindo as etapas anteriores mera circulação 

física da mercadoria.

Ulteriormente, essa compreensão foi reafi rmada pela Primeira Seção desta 

Corte:

Embargos de divergência em recurso especial. Dissídio confi gurado. ICMS. 

Repartição. VAF. Regra constitucional. Critério. Energia elétrica. Elemento temporal 

e espacial da obrigação tributária. Consumo. Limites do processo. Eleição de 

terceira tese no julgamento de embargos de divergência. Precedentes.

1. Os arestos embargado e paradigmas decidiram que o Valor Adicionado 

Fiscal, para efeito de repartição da receita do ICMS, deve ser computado ao 

município onde se concretiza a hipótese de incidência tributária. Divergiram, 

todavia, quanto à defi nição dos elementos espacial e temporal da obrigação 

tributária do ICMS incidente sobre energia elétrica: (a) o aresto embargado adotou 

o critério da produção e, por isso, atribuiu o VAF ao Município de Ubarana, onde 

localizados os geradores da usina hidrelétrica; e (b) os paradigmas acolheram o 

critério da distribuição e, consequentemente, destinaram o VAF ao Município de 

Promissão, onde situada a subestação elevadora, a partir de onde é distribuída 

a energia elétrica produzida na municipalidade vizinha. Dissídio confi gurado. 

Embargos de divergência admitidos.

2. O critério eleito pelo art. 158, parágrafo único, inciso I, da CF/1988 para 

defi nir a quem pertence o valor adicionado fi scal relativo a uma operação ou 

prestação sujeita, em tese, à incidência do ICMS é, unicamente, espacial, ou seja, 

local onde se concretiza o fato gerador do imposto.

3. Conforme posição doutrinária e jurisprudencial uniforme, o consumo é o 

elemento temporal da obrigação tributária do ICMS incidente sobre energia elétrica, 

sendo o aspecto espacial, por dedução lógica, o local onde consumida a energia.

4. A produção e a distribuição de energia elétrica, portanto, não configuram, 

isoladamente, fato gerador do ICMS, que somente se aperfeiçoa com o consumo da 

energia gerada e transmitida.

5. Como o critério de rateio do ICMS leva em conta o valor adicionado fi scal 

que ocorre no território de cada município e não há incidência tributária pela 

geração da energia ou por sua distribuição, consequentemente, não se justifi ca a 

participação do município produtor ou distribuidor na partilha do ICMS incidente 

sobre as operações com energia elétrica, que somente contemplará os municípios 

consumidores.

6. Conhecidos os embargos de divergência, incumbe ao órgão julgador aplicar 

o direito à espécie, mesmo que, para isso, seja necessária a adoção de uma terceira 
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tese, diversa das que foram acolhidas nos arestos embargado e paradigma. 

Precedentes da Corte Especial e de todas as Seções do STJ.

7. Atualmente, só o Município de Promissão, onde situada a Subestação 

elevadora, tem direito de adicionar ao seu índice de participação as operações 

vinculadas à Usina de mesmo nome. A ação judicial objetiva compelir o Estado de 

São Paulo a computar essas operações, em sua totalidade, a favor do Município de 

Ubarana, onde se acham localizados os geradores da Usina.

8. As conclusões adotadas conduzem à procedência, em parte, da pretensão 

autoral, devendo a Fazenda Pública ré acrescer ao índice de participação do 

Município autor as operações da Usina de Promissão proporcionalmente ao 

consumo de energia elétrica verifi cado em seu respectivo território.

9. Embargos de divergência acolhidos em parte para julgar procedente, 

também em parte, a pretensão do autor, ora embargado.

(EREsp 811.712/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 12.12.2012, DJe 06.03.2013 - destaques 

meus).

Colhe-se do voto vencedor:

[...] o nosso sistema tributário adotou como elemento temporal da hipótese de 

incidência do ICMS o consumo, vale dizer, o momento em que a energia, saindo 

da rede elétrica, é utilizada pelo estabelecimento consumidor.

Como o imposto incide sobre operações de circulação da energia elétrica, 

poderia o legislador adotar qualquer das três etapas anteriormente descritas: 

geração, distribuição ou consumo.

No caso brasileiro, adotou-se a última etapa, mas nada impedia o legislador 

de eleger a geração ou a distribuição como elemento temporal da hipótese de 

incidência tributária.

RICARDO LOBO TORRES afirma que “em outros países, como na Itália, o 

momento da ocorrência do fato gerador é fi xado, pela legislação, na produção 

da energia elétrica, o que traz consequências diferentes das produzidas no nosso 

sistema na temática da sujeição e da responsabilidade tributária”. (Id., Ibid., p. 15)

Anote-se, outrossim, não haver diferença ontológica entre o caso sob 

análise e as premissas que animaram os precedentes embasadores do verbete 

sumular n. 334/STJ, segundo o qual “o ICMS não incide no serviço dos 

provedores de acesso à internet”.

Com efeito, assentou a Primeira Seção ao pacifi car o tema:

[...] a provedoria via Internet é serviço de valor adicionado, pois ‘acrescenta 

informações através das telecomunicações. A chamada comunicação eletrônica, 
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entre computadores, somente ocorre através das chamadas linhas telefônicas de 

qualquer natureza, ou seja, a cabo ou via satélite. Sem a via telefônica impossível 

obter acesso à Internet. Cuida-se, pois, de um serviço adicionado às telecomunicações, 

como definiu o legislador. O provedor é usuário do serviço de telecomunicações. 

Assim o diz a lei.’

Conclui-se, portanto, que, nos termos do artigo 110 do Código Tributário 

Nacional, não podem os Estados ou o Distrito Federal alterar a definição, o 

conteúdo e o alcance do conceito de prestação de serviços de conexão à Internet, 

para, mediante Convênios Estaduais, tributá-la por meio do ICMS.

Como a prestação de serviços de conexão à Internet não cuida de prestação 

onerosa de serviços de comunicação ou de serviços de telecomunicação, mas de 

serviços de valor adicionado, em face dos princípios da legalidade e da tipicidade 

fechada, inerentes ao ramo do direito tributário, deve ser afastada a aplicação do 

ICMS pela inexistência na espécie do fato imponível.

(EREsp 456.650/PR, Rel. Min. José Delgado, Rel. p/ acórdão Min. Franciulli 

Netto, Primeira Seção, julgado em 11.05.2005, DJ 20.03.2006 – destaque meu).

No que tange especifi camente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD), a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Público tem afastado 

a sua incidência sobre a base de cálculo do ICMS justamente por não reconhecer 

a circulação jurídica da mercadoria, a qual, em se tratando de energia elétrica, 

como visto, ocorre apenas com o seu consumo.

Nesse sentido:

Processual Civil. Tributário. Omissão inexistente. Legitimidade ativa. ICMS 

sobre “TUSD” e “TUST”. Não incidência. Súmula 83/STJ.

1. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC, ante a efetiva abordagem 

das questões suscitadas no processo, quais seja, ilegitimidade passiva e ativa ad 

causam, bem como a matéria de mérito atinente à incidência de ICMS.

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

conceitos que não se confundem.

3. O STJ reconhece ao consumidor, contribuinte de fato, legitimidade para 

propor ação fundada na inexigibilidade de tributo que entenda indevido.

4. “(...) o STJ possui entendimento no sentido de que a Taxa de Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica - TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica - TUSD não fazem parte da base de cálculo do ICMS” (AgRg nos EDcl 

no REsp 1.267.162/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 16.08.2012, DJe 24.08.2012.).

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 845.353/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 05.04.2016, DJe 13.04.2016 - destaque meu).
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Processo Civil e Tributário. Violação do art. 535 do CPC. Não ocorrência. 

ICMS sobre “TUST” e “TUSD”. Não incidência. Ausência de circulação jurídica da 

mercadoria. Precedentes.

1. Recurso especial em que se discute a incidência de Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços sobre a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD).

2. Inexiste a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional 

foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do 

acórdão recorrido.

3. Esta Corte firmou orientação, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 

1.299.303-SC, DJe 14.8.2012), de que o consumidor fi nal de energia elétrica tem 

legitimidade ativa para propor ação declaratória cumulada com repetição de 

indébito que tenha por escopo afastar a incidência de ICMS sobre a demanda 

contratada e não utilizada de energia elétrica.

4. É pacífico o entendimento de que “a Súmula 166/STJ reconhece que ‘não 

constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para 

outro estabelecimento do mesmo contribuinte’.

Assim, por evidente, não fazem parte da base de cálculo do ICMS a TUST (Taxa de 

Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e a TUSD (Taxa de Uso do Sistema 

de Distribuição de Energia Elétrica)”.

Nesse sentido: AgRg no REsp 1.359.399/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 11.06.2013, DJe 19.06.2013; AgRg no REsp 1.075.223/

MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 04.06.2013, DJe 

11.06.2013; AgRg no REsp 1.278.024/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, julgado em 07.02.2013, DJe 14.02.2013.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.408.485/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 12.05.2015, DJe 19.05.2015 - destaquei).

Tributário. Agravo regimental no recurso especial. Legitimidade ativa do 

contribuinte de fato. Utilização de linha de transmissão e de distribuição de 

energia elétrica. ICMS sobre Tarifa de Uso dos Sistema de Distribuição (TUSD). 

Impossibilidade. Ausência de operação mercantil.

1. O ICMS sobre energia elétrica tem como fato gerador a circulação da 

mercadoria, e não do serviço de transporte de transmissão e distribuição de 

energia elétrica, incidindo, in casu, a Súmula 166/STJ. Dentre os precedentes mais 

recentes: AgRg nos EDcl no REsp 1.267.162/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 24.08.2012.

2. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.299.303/SC, Rel. Min. Cesar 

Asfor Rocha, DJe de 14.8.2012, na sistemática prevista no art. 543-C do CPC, 

pacificou entendimento no sentido de que o usuário do serviço de energia 
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elétrica (consumidor em operação interna), na condição de contribuinte de fato, é 

parte legítima para discutir a incidência do ICMS sobre a demanda contratada de 

energia elétrica ou para pleitear a repetição do tributo mencionado, não sendo 

aplicável à hipótese a orientação fi rmada no julgamento do REsp 903.394/AL 

(1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.4.2010 - recurso submetido à sistemática 

prevista no art. 543-C do CPC).

3. No ponto, não há falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 

da Constituição Federal), tampouco em infringência da Súmula Vinculante n. 10, 

considerando que o STJ, o apreciar o REsp 1.299.303/SC, interpretou a legislação 

ordinária (art. 4º da Lei Complementar n. 87/1996).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.278.024/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, julgado em 07.02.2013, DJe 14.02.2013).

Processo Civil. Tributário. Agravo regimental em recurso especial. Cobrança 

de ICMS com inclusão em sua base de cálculo da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica - TUSD. Inclusão na base de cálculo do ICMS. 

Impossibilidade. Precedentes.

1. É fi rme a Jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que não incide 

ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição de energia elétrica, já que 

o fato gerador do imposto é a saída da mercadoria, ou seja, no momento em que 

a energia elétrica é efetivamente consumida pelo contribuinte, circunstância não 

consolidada na fase de distribuição e transmissão. Incidência da Súmula 166 do 

STJ. Precedentes jurisprudenciais.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.075.223/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 

julgado em 04.06.2013, DJe 11.06.2013).

Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. Tributário. ICMS. 

Energia elétrica. Tarifas cobradas pelo uso do sistema de distribuição e pelos 

encargos de conexão. Não inclusão na base de cálculo do tributo. Precedentes.

1. A tarifa cobrada pelo uso do sistema de distribuição, bem como a tarifa 

correspondente aos encargos de conexão não se referem a pagamento 

decorrente do consumo de energia elétrica, razão pela qual não integram a base 

de cálculo do ICMS.

Nesse sentido: AgRg no REsp 1.135.984/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto 

Martins, DJe de 4.3.2011; AgRg nos EDcl no REsp 1.267.162/MG, 2ª Turma, Rel. 

Min. Herman Benjamin, DJe de 24.8.2012; AgRg no REsp 1.278.024/MG, 1ª Turma, 

Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 14.2.2013.

2. Agravo regimental não provido.
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(AgRg no REsp 1.014.552/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 12.03.2013, DJe 18.03.2013).

Processual Civil e Tributário. ICMS. Transmissão e distribuição de energia 

elétrica. Súmula 166/STJ. Honorários advocatícios. Majoração. Impossibilidade. 

Súmula 7/STJ.

1. O ICMS sobre energia elétrica tem como fato gerador a circulação da 

mercadoria, e não do serviço de transporte de transmissão e distribuição de 

energia elétrica. Desse modo, incide a Súmula 166/STJ.

2. Ademais, o STJ possui entendimento no sentido de que a Taxa de Uso do Sistema 

de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica - TUSD não fazem parte da base de cálculo do ICMS.

3. A discussão sobre o montante arbitrado a título de verba honorária está, 

em regra, indissociável do contexto fático-probatório dos autos, o que obsta o 

revolvimento do quantum adotado nas instâncias ordinárias pelo STJ, por força 

do disposto em sua Súmula 7.

4. Ressalto que tratam os autos de Ação Declaratória em que a autora pleiteia 

somente o direito de não pagar tributo. Desse modo, os honorários advocatícios 

fixados estão condizentes com o valor da causa estabelecido pela própria 

empresa.

5. Conforme orientação pacífi ca no STJ, excepcionalmente se admite o exame 

de questão afeta à verba honorária para adequar, em Recurso Especial, a quantia 

ajustada na instância ordinária ao critério de equidade estipulado na lei, quando 

o valor indicado for exorbitante ou irrisório.

6. A agravante reitera, em seus memoriais, as razões do Agravo Regimental, 

não apresentando nenhum argumento novo.

7. Agravos Regimentais do Estado de Minas Gerais e da empresa não providos.

(AgRg nos EDcl no REsp 1.267.162/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 16.08.2012, DJe 24.08.2012 - destaquei meu).

Tributário. ICMS. Distribuição de energia elétrica. “Serviço de transporte 

de mercadoria”. Inexistência de previsão legal. Circulação de mercadoria na 

transmissão da energia elétrica. Não ocorrência. Súmula 166/STJ. Precedentes. 

Súmula 83/STJ.

1. Inexiste previsão legal para a incidência de ICMS sobre o serviço de 

“transporte de energia elétrica”, denominado no Estado de Minas Gerais de TUST 

(Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e TUSD (Taxa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica).

2. “Embora equiparadas às operações mercantis, as operações de consumo de 

energia elétrica têm suas peculiaridades, razão pela qual o fato gerador do ICMS 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (246): 87-214, abril/junho 2017 127

ocorre apenas no momento em que a energia elétrica sai do estabelecimento do 

fornecedor, sendo efetivamente consumida. Não se cogita acerca de tributação 

das operações anteriores, quais sejam, as de produção e distribuição da energia, 

porquanto estas representam meios necessários à prestação desse serviço 

público.” (AgRg no REsp 797.826/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado 

em 3.5.2007, DJ 21.6.2007, p. 283).

3. O ICMS sobre energia elétrica tem como fato gerador a circulação da 

“mercadoria”, e não do “serviço de transporte” de transmissão e distribuição 

de energia elétrica. Assim sendo, no “transporte de energia elétrica” incide a 

Súmula 166/STJ, que determina não constituir “fato gerador do ICMS o simples 

deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 

contribuinte”.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.135.984/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 08.02.2011, DJe 04.03.2011 - destaque meu).

Dessa breve síntese, extrai-se que a jurisprudência desta Corte consagra, 

desde 2000, o entendimento segundo o qual não há fato gerador de ICMS no 

estágio de distribuição da energia elétrica.

Consequentemente, a não inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS 

constitui desdobramento lógico e necessário, porquanto a distribuição de energia 

elétrica não se confunde com a circulação jurídica dessa mercadoria.

Outrossim, releva assinalar que o art. 13, § 1º, da LC n. 87/1996, ao tratar 

da base de cálculo do ICMS, prescreve:

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

[...]

§ 1º. Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do 

caput deste artigo:

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera 

indicação para fi ns de controle;

II - o valor correspondente a:

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como 

descontos concedidos sob condição;

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e 

ordem e seja cobrado em separado. (destaque meu)

Nada dispõe a lei, dessarte, sobre encargos tarifários como integrantes de 

base de cálculo do ICMS.
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Reforçando a ausência de previsão legal para a inclusão da TUSD na 

base de cálculo do ICMS para os consumidores livres, impende registrar que 

a PEC n. 285/04 previa, justamente, a incidência do ICMS na transmissão 

e distribuição da energia elétrica, mas foi declarada prejudicada em virtude 

da conversão da PEC n. 58/07 na EC n. 55/07, que aumentou a entrega de 

recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios.

Da mesma forma, rejeitou-se pretensão semelhante contida no texto do 

Projeto de Lei Complementar n. 352/2002, dando origem à Lei Complementar 

n. 138/2010 que, por sua vez, alterou a Lei Complementar n. 87/1996 sem 

instituir a previsão de incidência do ICMS nos estágios intermediários.1

Ressalta-se, ainda, que a previsão do art. 34, § 9º, do ADCT, segundo 

a qual o imposto será calculado pelo preço praticado na operação fi nal, não 

atribui às distribuidoras a sujeição passiva – salvo se elas próprias forem as 

consumidoras da energia disponibilizada –, de maneira que o custo apurado na 

cadeia continuará sendo suportado pelo verdadeiro sujeito passivo, qual seja, o 

consumidor fi nal, conforme ensina, uma vez mais, Roque Antonio Carrazza:

Esta ideia foi abonada pelo próprio constituinte, quando, no já mencionado art. 

34, § 9º, do ADCT, estatuiu que as empresas distribuidoras “serão as responsáveis” 

pelo pagamento do ICMS, “desde a produção ou importação até a última 

operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação fi nal” – 

no mesmo sentido a Lei Complementar n. 87/1996, em seu art. 9º, § 1º, II. De que 

ICMS? Do único devido, pela operação praticada: a que levou – por intermédio da 

distribuidora – a energia elétrica, da fonte produtora ao consumidor fi nal.

1 Com efeito, dispunham os textos não aprovados da PEC n. 285/04 e do PLC n. 385/02, respectivamente:

[...]

§ 7º. Ressalvado o disposto no § 2º, X, b, a incidência do imposto de que trata o inciso II do caput, sobre 

energia elétrica e petróleo, inclusive lubrifi cantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados:

I – ocorre em todas as etapas da circulação, desde a saída do estabelecimento produtor ou a importação até a sua 

destinação fi nal;

II – em relação à energia elétrica, ocorre também nas etapas de produção, de transmissão, de distribuição, de 

conexão e de conversão, até a sua destinação fi nal. (NR) (destaques meus)

Art. 13. [...]

[...]

VIII – na hipótese do inciso XII do art. 12, o valor:

a) da operação de que decorrer a entrada de lubrifi cantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de 

petróleo;

b) total cobrado do adquirente, nele computados todos os encargos, tais como os de geração, importação, 

conexão, conversão, transmissão e distribuição, em relação à entrada de energia elétrica; (destaques meus)
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[...]

Não se desconhece que cada etapa deste iter acrescenta riquezas novas, isto 

é, aumenta o custo da energia elétrica fornecida ao consumidor fi nal. Mas isto só 

repercute na base de cálculo do ICMS, que será, a teor do dispositivo transitório 

em exame, o preço então praticado na operação fi nal.

Com isto estamos enfatizando que tal tributação, em face das peculiaridades 

que cercam o fornecimento de energia elétrica, só é juridicamente possível 

no momento em que a energia elétrica, por força de relação contratual, sai do 

estabelecimento do fornecedor, sendo consumida.

A distribuidora, ao colocar a energia elétrica à disposição do consumidor 

fi nal, assume a condição de “responsável” pelo recolhimento do ICMS. Melhor 

explicando, ela, no caso, paga o tributo a título alheio, isto é, por conta do 

consumidor fi nal. Este, na verdade, o contribuinte do ICMS, nas duas acepções 

possíveis: contribuinte de direito (porque integra o polo passivo da obrigação 

tributária correspondente) e contribuinte de fato (porque suporta a carga 

econômica do tributo. (op. cit., pp. 214/215)

Na mesma linha, Ricardo Lobo Torres, que, ao examinar o mencionado 

dispositivo, assinala:

O fato gerador do ICMS apenas se aperfeiçoa, defl agrando o nascimento da 

obrigação tributária, com o fornecimento da energia elétrica ao consumidor fi nal, 

que é a “última operação” ou “operação fi nal” referida no ADCT (art. 34, § 9º) e na 

LC n. 87/1996 (art. 9º, § 1º, II).

O termo fornecimento ingressou no direito brasileiro ainda ao tempo do 

antigo Imposto único sobre Energia Elétrica e perdura até hoje na legislação sobre 

a concessão e as tarifas do serviço público, para signifi car a entrega da mercadoria 

pelas concessionárias aos consumidores fi nais.

[...]

O momento da saída do estabelecimento do concessionário coincide com o da 

entrega do bem ao consumidor.

(ICMS, fornecimento de energia elétrica e demanda de potência, in Revista de 

Estudos Tributários, ano XI, n. 62, 2008, pp. 14/15).

Por fi m, penso que a justiça fi scal não será concretizada com a adoção de 

exegese conducente à inclusão de encargos tarifários não autorizados em lei na 

base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, majorando seu custo para os 

consumidores livres, sob o fundamento de que os consumidores cativos já são 

onerados com a inclusão desses encargos.
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O panorama retratado demonstra, em meu sentir, a adequação técnica 

do entendimento há muito sufragado pelas Turmas de Direito Público deste 

Superior Tribunal, motivo pelo qual se impõe a sua manutenção.

Ademais, tal orientação prestigia a previsibilidade das relações e a 

segurança jurídica, valor maior do ordenamento, constituindo tanto um direito 

fundamental quanto uma garantia do exercício de outros direitos fundamentais.

Isto posto, com respeitosa vênia do Senhor Relator, dele divirjo para dar 

provimento ao recurso especial, concedendo a segurança para afastar a incidência do 

ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD, reafi rmando, 

assim, a jurisprudência desta Corte.

Custas ex lege. Sem condenação em honorários, nos termos da Lei n. 

12.016/2009 e do verbete sumular n. 105/STJ.

VOTO-VISTA

Ementa: Tributário. Recurso especial. ICMS sobre o fornecimento 

de energia elétrica. Consumidores livres. Inclusão da “TUSD” na base 

de cálculo do tributo. Possibilidade. Voto-vista acompanhando o 

relator, Sr. Ministro Gurgel de Faria.

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de recurso especial interposto 

por Random S.A. Implementos e Participações, com fulcro nas alíneas “a” e “c” do 

permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Sul que negou provimento ao seu recurso de apelação para 

determinar a inclusão dos custos de geração, de transmissão e de distribuição na 

base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em suma, a inexigibilidade do 

ICMS sobre a Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição (TSUD) no Ambiente 

de Contratação Livre (ACL) de energia elétrica.

Iniciado o julgamento, na sessão de 15.9.2016, o relator Ministro Gurgel 

de Farias negou provimento ao recurso especial acentuando, em síntese:

O fato gerador do ICMS em questão diz respeito à circulação jurídica da 

energia elétrica fornecida ao consumidor “livre”;

[...] a circulação da energia elétrica se dá com a ocorrência simultânea de sua 

geração, transmissão, distribuição e consumo, concretizando-se em uma corrente 
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elétrica que é acionada quando do fechamento do circuito físico existente desde 

a fonte geradora até a unidade do usuário;

[...] a geração, a transmissão e a distribuição formam o conjunto dos elementos 

essenciais que compõem o aspecto material do fato gerador, integrando o preço 

total da operação mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua 

base de cálculo;

[...] o ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, 

tendo em vista a indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e 

distribuição, sendo que o custo inerente a cada uma dessas etapas – entre elas a 

referente à Taxa de Uso do Sistema de Distribuição (TSUD) – compõe o preço fi nal 

da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos do 

art. 13, I, da Lei Complementar n. 87/1996;

[...] embora materialmente não exista diferença na operação de fornecimento 

de energia elétrica, enquanto o “consumidor cativo”, que não tem o direito de 

escolha de quem comprar a energia elétrica, permanecerá pagando o ICMS sobre 

o preço fi nal da operação, que engloba o custo de todas as fases, o “consumidor 

livre”, além de poder barganhar um melhor preço das empresas geradoras/

comercializadoras, recolherá o tributo apenas sobre o preço dessa etapa da 

operação.

Na sequência, a Ministra Regina Helena Costa, ao apresentar seu voto 

vista na sessão de 17.11.2016, divergiu do Relator aos seguintes fundamentos:

Energia elétrica [...] é considerada mercadoria para efeitos tributários, 

integrando a materialidade do ICMS (art. 155, II, § 3º, CR);

[...] o deslocamento da energia elétrica da fonte geradora para o sistema de 

transmissão e distribuição constitui, por defi nição, circulação física, porquanto 

caracterizadas como atividades-meio para o nascimento e aperfeiçoamento do 

fato gerador do ICMS, efetivado tão somente no instante do consumo da energia 

elétrica;

[...] no julgamento do REsp n. 222.810/MG, pela Primeira Turma, em 2000, foi 

textualmente adotado como razão de decidir na apreciação, em 11.03.2009, do 

Recurso Especial n. 960.476/SC, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, 

mediante o qual se consolidou o entendimento de que o fato gerador do ICMS 

sobre energia elétrica pressupõe o seu efetivo consumo, constituindo as etapas 

anteriores mera circulação física da mercadoria;

No que tange especifi camente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD), a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Público tem afastado a 

sua incidência sobre a base de cálculo do ICMS justamente por não reconhecer 

a circulação jurídica da mercadoria, a qual, em se tratando de energia elétrica, 

como visto, ocorre apenas com o seu consumo;
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A não inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS constitui desdobramento 

lógico e necessário, porquanto a distribuição de energia elétrica não se confunde 

com a circulação jurídica dessa mercadoria;

Reforçando a ausência de previsão legal para a inclusão da TUSD na base de 

cálculo do ICMS para os consumidores livres, impende registrar que a PEC n. 

285/04 previa, justamente, a incidência do ICMS na transmissão e distribuição da 

energia elétrica, mas foi declarada prejudicada em virtude da conversão da PEC n. 

58/07 na EC n. 55/07, que aumentou a entrega de recursos pela União ao Fundo 

de Participação dos Municípios;

Da mesma forma, rejeitou-se pretensão semelhante contida no texto do 

Projeto de Lei Complementar n. 352/2002, dando origem à Lei Complementar n. 

138/2010 que, por sua vez, alterou a Lei Complementar n. 87/1996 sem instituir a 

previsão de incidência do ICMS nos estágios intermediários.

Pedi vista dos autos.

E o relatório.

A controvérsia posta nos autos, como visto, cinge-se à legitimidade da 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TSUD) na base de 

cálculo do ICMS.

Dentro da nova estrutura do setor energético brasileiro, conforme 

explicitado pelo Relator e pela Ministra Regina Helena Costa, a partir de 

1995, com a edição da Lei n. 9.074/1995 houve uma descentralização no 

fornecimento da energia elétrica, que anteriormente era concentrada nos 

entes estatais, passando a ser atribuída a agentes responsáveis pela geração, 

transmissão, distribuição e comercialização da energia elétrica.

Com a edição da Lei n. 10.848/2004, estabeleceu o legislador dois 

ambientes de contratação de energia elétrica, conforme o perfi l do consumidor: 

o de contratação livre (ACL) e o de contratação regulada (ACR). Este tipo de 

contrato visa suprir as necessidades do consumidor cativo, que é atendido pela 

distribuidora local por meio de contratos de adesão. Por outro lado, o ambiente 

de contratação livre (ACL), geralmente destinado a indústrias que consomem 

grande quantidade de energia elétrica no processo produtivo, a negociação é 

feita de forma livre com agentes concessionários de geração, comercialização ou 

importação, conforme suas características próprias de consumo.

Confi ra-se o disposto no art. 1º, caput, e § 3º, da Lei n. 10.848/2004.

Art. 1º A comercialização de energia elétrica entre concessionários, 

permissionários e autorizados de serviços e instalações de energia elétrica, bem 

como destes com seus consumidores, no Sistema Interligado Nacional - SIN, 
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dar-se-á mediante contratação regulada ou livre, nos termos desta Lei e do seu 

regulamento, o qual, observadas as diretrizes estabelecidas nos parágrafos deste 

artigo, deverá dispor sobre:

[...]

§ 3º A contratação livre dar-se-á nos termos do art. 10 da Lei n., mediante 

operações de compra e venda de energia elétrica envolvendo os agentes 

concessionários e autorizados de geração, comercializadores e importadores de 

energia elétrica e os consumidores que atendam às condições previstas nos arts. 

15 e, com a redação dada por esta Lei.

A Resolução Aneel n. 456/2000 dividiu esses consumidores em dois 

grupos. No Grupo “A”, em regra, estão os consumidores com fornecimento de 

tensão igual ou superior a 2,3 kV e, no Grupo “B”, em geral, aqueles com tensão 

inferior a 2,3 kV. Essa Resolução posteriormente foi revogada pela Resolução 

Normativa n. 414/2010.

No Grupo “A” estão os consumidores livres, os quais, preenchidos os 

requisitos mínimos previstos na legislação, celebram os seguintes contratos: 

contrato de compra de energia elétrica, Contrato de Uso do Sistema de 

Distribuição (CUSD), Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) e 

Contrato de Conexão, conforme previsto no art. 9º da Lei n. 9.648/1998 e na da 

Resolução Aneel n. 264/1998, que foi sucedida pela Resolução Normativa n. 376, 

de 25 de agosto de 2009

A Lei n. 9.648/1998, a propósito, assim dispõe:

Art. 9º Para todos os efeitos legais, a compra e venda de energia elétrica entre 

concessionários ou autorizados, deve ser contratada separadamente do acesso e 

uso dos sistemas de transmissão e distribuição.

Parágrafo único. Cabe à ANEEL regular as tarifas e estabelecer as condições 

gerais de contratação do acesso e uso dos sistemas de transmissão e de 

distribuição de energia elétrica por concessionário, permissionário e autorizado, 

bem como pelos consumidores de que tratam os arts. 15 e 16 da Lei n. 9.074, de 

1995.

No Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica, o consumidor 

do Grupo “A”, na forma do art. 23 da Resolução Aneel n. 456/2000, contrata 

o fornecimento da energia elétrica de forma individual, conforme as suas 

características, que será remunerada por meio de preço.

Por sua vez, os Contratos de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) ou 

do Sistema de Distribuição (CUSD) são destinados a regular a disponibilização 
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do uso das redes de distribuição e de transmissão e são remunerados por meio 

de tarifa estabelecida pela Aneel, consoante o disposto no art. 7º, §§ 1º e 2º, da 

Resolução Aneel n. 264/1998, sucedida pela Resolução Normativa n. 376, de 25 

de agosto de 2009. Cumpre ressaltar que nesta contratação não há liberdade de 

negociação.

Esse, de forma breve, é o panorama da contratação a que está sujeito o 

consumidor no ambiente de contratação livre, espécie dos autos.

A energia elétrica, no que diz respeito à incidência do ICMS, é considerada 

mercadoria, e não serviço, de forma que é de se observar a regra geral da LC n. 

87/1996, art. 2º, I:

O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias.

Em se tratando de incidência do ICMS sobre a energia elétrica, é relevante 

delinear o aspecto temporal de sua hipótese de incidência.

A Lei Complementar n. 87/1996 prevê, no art. 12, I, que a saída da 

mercadoria do estabelecimento do contribuinte é o critério temporal hábil a 

demarcar a incidência desse tributo. Contudo, dada a complexidade do sistema, 

faz-se necessário compreender o funcionamento do sistema elétrico.

O sistema elétrico brasileiro, composto por instalações de geradores, 

linhas de transmissão e de distribuição e conexão com os consumidores, 

simultaneamente recebe energia de todos os geradores e alimenta todos os 

consumidores, fazendo uma analogia com “um sistema de ‘caixa único’, em que 

todos os geradores contribuem com sua produção, creditando-se respectivamente 

e, de outro lado, o universo de consumidores, alimentados pelas distribuidoras 

de energia elétrica, retiram seu consumo, debitando-se respectivamente, sendo 

o balanço fi nal de resultado igual a zero” (CAMPOS, Clever M., Curso Básico de 

Direito de Energia Elétrica. Rio de Janeiro, Synergia, 2010, p. 12).

A energia elétrica não é suscetível de ser armazenada, a produção e o 

consumo ocorrem ao mesmo tempo, de forma que toda energia gerada é 

consumida instantaneamente, não havendo possibilidade de ser armazenada 

nos estágios intermediários de produção, tramsissão e distribuição (CAMPOS, 

Clever M., Introdução ao Direito de Energia Elétrica, São Paulo, Ícone, 2001, p. 

68).

Oportuno, no ponto, são os esclarecimentos de Roque Carrazza:
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Embora as operações de consumo de energia elétrica tenham sido equiparadas 

a operações mercantis, elas se revestem de algumas especifi cidades, que não 

podem ser ignoradas.

O consumo de energia elétrica pressupõe, logicamente, sua produção (pelas 

usinas e hidrelétricas) e sua distribuição (por empresas concessionárias ou 

permissionárias). De fato, só se pode consumir uma energia elétrica anteriormente 

produzida e distribuída.

A distribuidora de energia elétrica, no entanto, não se equipara a um 

comerciante atacadista, que revende, ao varejista ou ao consumidor final, 

mercadorias de seu estoque.

É que a energia elétrica não confi gura bem suscetível de ser “estocado”, para 

ulterior revenda aos interessados.

Em boa verdade científica, só há falar em operação jurídica relativa ao 

fornecimento de energia elétrica, passível de tributação por meio de ICMS, no preciso 

instante em que o interessado, consumindo-a, vem a transformá-la em outra espécie 

de bem da vida (luz, calor, frio, força, movimento ou qualquer outro tipo de utilidade).

Portanto, apenas por “fi cção” é que se pode entrever na “circulação” de energia 

elétrica, duas operações distintas: uma, da fonte gerador à rede distribuidora; 

outra, desta ao consumidor fi nal.

[...]

Com isto estamos enfatizando que tal tributação, em face das peculiaridades 

que cercam o fornecimento de energia elétrica, só é juridicamente possível 

no momento em que a energia elétrica, por força de relação contratual, sai do 

estabelecimento do fornecedor, sendo consumida” (CARRAZZA, Roque, ICMS, 17ª 

ed., São Paulo, Malheiros, 2014, p. 242-243).

Assim, dada a instantaneidade do sistema energético, a concretização no 

tempo da hipótese de incidência do ICMS ocorre quando a energia elétrica é 

efetivamente consumida.

Portanto, o que se observa é que o procedimento de entrega da energia 

elétrica ao consumidor, que ocorre por meio de uma rede interligada, é um todo 

indissociável, devendo ser atribuído um tratamento unitário ao sistema.

Transmissão e distribuição, somadas à geração, são etapas indispensáveis 

à comercialização da energia elétrica. Isso porque estabelecido o campo 

elétrico, que é criado na denominada fase de geração de energia elétrica, uma 

força elétrica é gerada sobre os elétrons livres existentes nos fi os condutores, 

produzindo corrente elétrica. Os elétrons sob efeito do campo elétrico vibram 

numa velocidade extremamente alta sem sair do lugar, e praticamente não se 
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movem. Não há que se falar, então, em transporte da corrente elétrica pelas 

linhas de transmissão e distribuição, estas são necessárias à propagação da 

corrente elétrica para ser fi nalmente disponibilizada ao consumidor. O campo 

elétrico gerado na usina é que se propaga pelas linhas de transmissão e produz 

efeitos nos elétrons livres existentes na fi ação do consumidor.

Horácio Villen Neto, de forma clara, esclarece esses pontos:

Com o estabelecimento do campo elétrico no circuito, é gerada uma força 

elétrica sobre cada um dos elétrons livres, produzindo a corrente elétrico nas 

linhas de transmissão.

O deslocamento dos elétrons sob efeito de uma campo elétrico é praticamente 

inexistente, movem-se para frente e para trás numa velocidade extremamente 

alta, sem praticamente, sair do lugar.

[...]

Concluímos, portanto, a inexistência do deslocamento dos elétrons, 

demonstrando o equivocado entendimento de que a energia elétrica é produzida 

pela usina hidrelétrica, seguindo pelas linhas de transmissão e distribuição, 

sendo, por fi m disponibilizada aos consumidores.

O que efetivamente ocorre é que o campo elétrico produzido pela usina 

hidrelétrica gera efeito nos elétrons livres existentes na linha de transmissão, 

produzindo uma força elétrica sobre cada elétron, gerando, assim, uma 

corrente elétrica. Não ocorre ‘transporte’ dos elétrons da geradora para as linhas 

de transmissão e de distribuição, que chegaria ao consumidor. Os elétrons 

permanecerão ‘estáticos’, sujeitando-se ao campo produzido na etapa de 

transformação de energia elétrica.

O campo elétrico gera efeitos sobre os elétrons existentes nas linhas de 

transmissão, de distribuição e, posteriormente, aos existentes na fi ação elétrica no 

domicílio do consumidor.

As linhas de distribuição e transmissão não ‘transportam’ a corrente elétrica 

produzida na etapa de transformação até chegar ao consumidor. Na verdade, as 

linhas de transmissão são necessárias para que o campo elétrico se propague até 

os elétrons livres existentes na fi ação dos consumidores.

Quando ligamos um aparelho de som na tomada, o campo elétrico gerado 

na usina hidrelétrica e estabelecido em todo o circuito age sobre os elétrons 

contidos nos fios do aparelho, produzindo uma corrente elétrica dentro do 

aparelho e permitindo sua utilização pelo consumidor.

Nesse passo verifica-se a necessidade das linhas de transmissão para a 

propagação do campo elétrico e a ‘produção’ da energia elétrica. (“Incidência de 

ICMS na Atividade Praticada pelas Concessionárias de Transmissão e Distribuição 

de Energia Elétrica”. In Revista de Estudos Tributários, Vol. 32, jul/ago 2003. Ed. 

Síntese, pp. 15/41.
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Nota-se, nesse contexto, que o etapa de distribuição, da qual resulta a 

exigência da tarifa TUSD, é indispensável à integração do consumidor ao 

sistema energético. O consumidor não tem opção pela contratação do uso de 

sistema de distribuição, haja vista que sem ele não é possível o fornecimento de 

energia elétrica.

Assim, todo custo despendido para a entrega da energia elétrica, que será 

efetivamente consumida, deve integrar a base de cálculo do ICMS (geração, 

transmissão e distribuição), de forma que o imposto há de ser calculado sobre 

o preço praticado na operação fi nal, entendimento esse que se depreende do 

estabelecido no art. 9º, |II, da LC n. 87/1996 e no art. 34, § 9º, do ADCT.

Mais uma vez, são relevantes os ensinamentos de Roque Carrazza:

Logo, o ICMS-Energia elétrica levará em conta todas as fases anteriores que 

tornaram possível o consumo da energia elétrica. Esta fases anteriores, entretanto, 

não são dotadas de autonomia apta a ensejar incidências isoladas mas apenas 

uma, tendo por único sujeito passivo o consumidor fi nal.

[...] no mencionado art. 34, § 9º, do ADCT, estatuiu que as empresas 

distribuidoras ‘serão as responsáveis’ pelo pagamento do ICMS, ‘desde a produção 

ou importação até a última operação, calculado o imposto sobre o preço então 

praticado na operação fi nal’ – no mesmo sentido a Lei Complementar n. 87/1996, 

em seu art. 9º, II, De que ICMS? Do único devido, pela operação praticada: a que 

levou - por intermédio da distribuidora - a energia elétrica, da fonte produtora ao 

consumidor fi nal.

Insistimos que este tributo incide sobre a realização de operações relativas 

à circulação de energia elétrica (havida, pelo menos para fi ns tributários, como 

modalidade de mercadoria). E tal circulação só pode ser jurídica; não meramente 

física.

Não desconhecemos que cada etapa deste iter acrescenta riquezas novas, 

isto é, aumenta o custo da energia elétrica fornecida ao consumidor fi nal. Mas 

isto só repercute na base de cálculo do ICMS, que será, a teor do dispositivo 

constitucional transitório em exame, o preço então praticado na operação fi nal

No ponto, também ressaltou o eminente Relator Ministro Gurgel de 

Farias:

Essa realidade física revela, então, que a geração, a transmissão e a distribuição 

formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem o aspecto material 

do fato gerador, integrando o preço total da operação mercantil, não podendo 

qualquer um deles ser decotado da sua base de cálculo.

Não trata a etapa de transmissão/distribuição de mera atividade meio, mas 

sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de energia elétrica, sendo dele 

indissociável.
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Nessa esteira, cabe salientar que a Constituição Federal, no art. 34, § 9º, do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao tratar da responsabilidade 

tributária das concessionárias distribuidoras em relação aos consumidores que 

hoje permanecem “cativos”, deixou claro que todas as etapas do processo de 

fornecimento da energia elétrica devem ser consideradas na composição do 

preço fi nal da mercadoria a ser suportada pelo usuário. Confi ra-se esse comando 

constitucional:

§ 9º. Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as empresas 

distribuidoras de energia elétrica, na condição de contribuintes ou de substitutos 

tributários, serão as responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus 

estabelecimentos, ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo 

pagamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias 

incidente sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última 

operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação fi nal e 

assegurado seu recolhimento ao Estado ou ao Distrito Federal, conforme o local 

deva ocorrer essa operação. (Grifos acrescidos).

Essa regra veio a ser ratifi cada pela Lei Complementar n. 87/1996, em seu art. 

9º, § 1º, II.

Frise-se que a abertura do mercado de energia elétrica, disciplinada pela 

Lei n. 9.074/1995 (que veio a segmentar o setor), não infi rma a regra matriz de 

incidência do tributo, nem tampouco repercute na sua base de cálculo.

Digo isso porque essa lei, de cunho eminentemente administrativo e 

concorrencial, apenas permite a atuação de mais de um agente econômico 

numa determinada fase do processo de circulação da energia elétrica (geração). 

A partir dessa norma, o que se tem, na realidade, é uma mera divisão de tarefas, 

de geração, transmissão e distribuição, entre os agentes econômicos responsáveis 

por cada uma dessas etapas para a concretização do negócio jurídico tributável 

pelo ICMS, qual seja, o fornecimento de energia elétrica ao consumidor fi nal.

Ante o exposto, peço vênias à senhora Ministra Regina Helena Costa, 

que inaugurou a divergência, para negar provimento ao recurso especial, 

acompanhando o eminente Relator Ministro Gurgel de Farias.

RECURSO ESPECIAL N. 1.203.375-SC (2010/0137646-4)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Recorrente: Oxford S/A Indústria e Comércio
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Advogado: João Joaquim Martinelli e outro(s) - RS045071A

Recorrido: Fazenda Nacional

EMENTA

Tributário. Recurso especial. Correção monetária das 

demonstrações fi nanceiras. Ano-base de 1989. Ajuste no balanço 

patrimonial de 1994. Impossibilidade. Observância ao regime de 

competência.

1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, “[a]os 

recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos 

os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2)”.

2. Caso em que a recorrente defende a licitude da utilização do 

IPC no índice de 42,72% referente à infl ação de 1989 na apuração do 

balanço patrimonial de 1994.

3. Na apuração dos resultados da empresa, adota-se o regime 

de competência, de modo que as receitas e as despesas devem ser 

incluídas no período-base em que, respectivamente, ocorreram, 

independentemente de recebimento ou pagamento.

4. In casu, constata-se que o ajuste da correção monetária 

efetuado pela recorrente desrespeitou o regime de competência 

no reconhecimento das receitas e despesas, bem como a limitação 

temporal legalmente imposta à compensação dos prejuízos fi scais.

5. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça 

prosseguindo o julgamento, por unanimidade, negar provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto-vista do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 

Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Napoleão 

Nunes Maia Filho votaram com o Sr. Ministro Relator (voto-vista).
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Brasília (DF), 15 de dezembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 13.2.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de recurso especial interposto 

por Oxford S/A Indústria e Comércio, com fulcro na alínea “a” do permissivo 

constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, 

assim ementado (fl . 1.177):

Mandado de segurança. Tributário. IPC de janeiro de 1989. Balanço 

contábil. Coisa julgada. Utilização em 1994 do direito a correção monetária. 

Impossibilidade.

Reconhecido judicialmente ao impetrante o direito de correção monetária 

do balanço patrimonial no ano-base de 1989, não pode utilizar deste direito em 

1994, por desrespeito a res judicata.

Os embargos de declaração foram acolhidos, sem efeitos modifi cativos, 

conforme ementa de fl s. 1.193-1.194:

Processual Civil. Embargos de declaração. Omissão. Tributário. Correção 

monetária das demonstrações financeiras. Índice de janeiro de 1989. 

Reconhecimento judicial. Princípio da competência.

1. O acórdão incorreu em omissão, urna vez que não analisou o cerne do 

controvérsia. A discussão paira sobre a possibilidade de correção monetária das 

demonstrações fi nanceiras do ano base de 1994, pelo índice de 42,72%, relativo a 

janeiro de 1989, reconhecido judicialmente, diante do princípio da competência.

2. A impetrante, ao apurar o resultado econômico do período base de 1994, 

valendo-se de expurgo infl acionário ocorrido no ano de 1989, deixou de observar 

o princípio da competência. O reconhecimento de receitas e a apropriação 

de despesas devem ocorrer no período base em que, respectivamente, foram 

geradas e incorridas, pouco importando a data do recebimento ou do pagamento. 

E incorreto excluir do lucro real o saldo devedor da correção monetária, quando 

esse saldo não decorreu do resultado do exercício.

3. O art. 186 da Lei n. 6.404/1976 admite como ajuste de exercício anterior 

apenas os resultantes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retifi cação 

de erro imputável a determinado exercício anterior, que não possam ser 

atribuidos a fatos subsequentes. Quando existem receitas e despesas relativas a 
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período anterior, que não foram consideradas por motivo não enquadrado no art. 

186, os ajustes devem ser realizados no período em que se evidenciou a omissão.

4. Não se está negando a continuidade e o fl uxo das operações produtivas da 

empresa, tampouco o direito de corrigir as demonstrações fi nanceiras do ano-

base de 1989 pelo índice de 42,72%.

5. Acolhe-se os embargos de declaração, para suprir a omissão, restando 

mantido, porém, o improvimento do recurso de apelação.

No apelo especial, a parte recorrente alega violação dos artigos 6º e 7º do 

Decreto-Lei n. 1.598/1977, 57 do Decreto n. 85.450/1980 (RIR de 1989) e 

177, caput e § 1º, e 187 da Lei n. 6.404/1976.

Sob esse enfoque, narra a recorrente que obteve, em ação ordinária ajuizada 

em 1994, o reconhecimento de seu direito de computar, nas demonstração 

fi nanceiras, o expurgo do Plano Verão referente ao exercício do ano de 1989. 

Com base na referida sentença transitada em julgado, a recorrente efetuou o 

ajuste do balanço patrimonial referente ao ano de 1994, ou seja, “dentro do 

prazo prescricional do pleno exercício de qualquer direito em face da Fazenda” 

(fl . 1.201).

Defende que, por força da obrigatoriedade da pessoa jurídica de respeitar 

o princípio da continuidade previsto nos artigos acima referidos, é permitido ao 

contribuinte efetuar ajustes contábeis a qualquer tempo, desde que amparado 

em fundamento concreto (no caso, a coisa julgada).

Sustenta que, uma vez preenchidos determinados pressupostos, é possível 

o reconhecimento extemporâneo dos efeitos decorrentes dos expurgos 

infl acionários nas demonstrações fi nanceiras da empresa contribuinte, de forma 

que a atitude de “se reconhecer o expurgo do índice infl acionário em 1994 não 

resultou em postergação do pagamento do imposto indevido e muito menos em 

redução indevida do lucro real, eis que consubstanciada em decisão judicial” (fl . 

1.204).

Conclui, assim, que a correta interpretação dos artigos 6º e 7º do DL n. 

1.598/1977, bem como dos artigos 177, 186 e 187 da Lei n. 6.404/1976, é no 

sentido de que, não havendo prejuízo para o Fisco, como no caso concreto, é 

possível a utilização dos efeitos da correção monetária suprimida, na forma dos 

devidos ajustes em exercícios futuros.

Contrarrazões às fl s. 1.219-1.234, nas quais alega-se, em síntese, que o 

direito reconhecido em favor da recorrente na ação ordinária ajuizada em 1994 
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(aplicação do índice expurgado de 42,72%, relativamente à infl ação do mês de 

janeiro de 1989) foi indevidamente utilizado.

Nesse sentido, afi rma que:

[...] a contabilização do saldo devedor da correção monetária do balanço 

de 1989 deveria ser efetuada a partir deste ano-base de 1989, com a aplicação 

contínua sobre o balanço dos exercícios seguintes para observância dos refl exos 

e possibilidade das deduções fiscais pretendidas em períodos-base mensais 

posteriores onde apurasse base de cálculo tributável, conforme decisão judicial, 

porém em concordância aos limites impostos na legislação tributária da época” 

(fl . 1.227).

Assim, insiste na tese de que a legislação vigente à época da obtenção 

submetia os contribuintes ao regime de competência, bem como a limites 

temporais quanto à utilização de eventuais prejuízos fi scais, de sorte que aqueles 

apurados em 1989, poderiam ser utilizados apenas nos quatro anos subsequentes.

Juízo positivo de admissibilidade às fl s. 1.236-1.237.

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso 

especial (fl s. 1.249-1.252).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): De início, registra-se que 

“aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo 

n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9.3.2016).

In casu, depreende-se que a ora recorrente impetrou mandado de segurança 

no qual requereu a concessão da ordem para anulação de atos da Delegacia da 

Receita Federal em Joinville, a fi m de que fosse considerada, pela autoridade 

coatora, a “decisão judicial passada em julgado nos autos da Ação Ordinária 

n. 94.0102729-3 na sua integralidade e a licitude do lançamento do expurgo 

infl acionário do Plano Verão efetivado pela impetrante no exercício de 1994”.

A ordem foi denegada, basicamente, ao argumento de que “ao efetuar o 

ajuste da correção monetária referente ao período-base de 1989, no período-
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base de 1994, a impetrante desrespeitou indiretamente o regime de competência 

no reconhecimento das receitas e despesas” (fl . 1.135), de modo que “caberia ao 

contribuinte refazer a sua contabilidade, calculando o montante correto e, se 

fosse o caso, solicitar a restituição do Imposto de Renda recolhido a maior em 

1989 e nos anos subsequentes” (fl . 1.136).

O Tribunal de origem, em sede de apelação, manteve a sentença, assim 

fundamentando-se (fl . 1.175):

O Julgador monocrático entendeu que, em respeito a coisa julgada, o 

impetrante possui direito de efetuar a correção monetária no percentual de 

42,72% do balanço patrimonial apenas relativo ano ano-base de 1989, não sendo 

possível realizar a referida correção monetária em 1994.

Correto o julgador monocrático.

A decisão da ação declaratória n. 94.0102729-3 transitou em julgado com a 

seguinte parte dispositiva: “... julgo procedente, em parte, o pedido inicial e declaro 

o direito da autora ao cômputo do índice de 42,72%, relativamente à infl ação do 

mês de janeiro de 1989, para fi ns de apuração do real resultado econômico do 

balanço patrimonial encerrado em 31.12.1989”.

A decisão é claríssima, não sendo possível o desrespeito a sua determinação 

sem ofensa a res judicata.

O fato do impetrante não ter utilizado no momento oportuno o seu direito 

não permite a sua utilização em momento diverso do determinado judicialmente.

Irresignada, a recorrente opôs embargos declaratórios que, embora 

acolhidos para suprir omissão, manteve o não provimento do recurso de 

apelação. Confi ra-se (fl s. 1.189-1.191):

A impetrante, ao apurar o resultado econômico do período base de 1994, 

valendo-se de expurgo inflacionário ocorrido no ano de 1989, efetivamente 

deixou de observar o princípio da competência. O reconhecimento de 

receitas e a apropriação de despesas devem ocorrer no período base em que, 

respectivamente, foram geradas e incorridas, pouco importando a data do 

recebimento ou do pagamento”.

[...]

Como visto, há duas impropriedades no procedimento da empresa: não 

escriturar o índice de atualização monetária de janeiro de 1989 nas contas de 

resultado (receitas e despesas) e fazer o ajuste nas demonstrações fi nanceiras 

de 1994. É incorreto excluir do lucro real o saldo devedor da correção monetária, 

quando esse saldo não decorreu do resultado do exercício. Além disso, o ajuste 

contábil deveria ser feito ao resultado do exercício a que se refere, para que 

efetivamente refl ita o lucro ou prejuízo apurado.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

144

Segundo a legislação tributária, a pessoa jurídica sujeita à tributação 

com base no lucro real deve manter escrituração com observância das leis 

comerciais e fiscais (art. 7º do DL n. 1.598/1977 e art. 157 do Decreto n. 

85.450/1980). Assim, sob o ponto de vista do direito tributário, o princípio 

da competência também rege as adições, as exclusões e a temporalidade de 

utilização de resultados negativos apurados em períodos anteriores. Todos 

esses elementos compõem o lucro real de determinado exercício, que certamente 

não se repetem nos períodos de apuração subsequentes.

Cumpre ressaltar que o art. 186 da Lei n. 6.404/1976 admite como ajuste de 

exercício anterior, na demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, apenas 

os resultantes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retifi cação de erro 

imputável a determinado exercício anterior, que não possam ser atribuídos a fatos 

subsequentes. Na hipótese dos autos, evidentemente não se cuida nem de um 

caso nem de outro. Quando existem receitas e despesas relativas a período 

anterior, que não foram consideradas por motivo não enquadrado no art. 186, 

os ajustes devem ser realizados no período em que se evidenciou a omissão.

A invocação do princípio contábil da continuidade das entidades em 

nada altera o entendimento defendido neste julgado. Não se está negando 

a continuidade e o fluxo das operações produtivas da empresa, tampouco 

o direito de corrigir as demonstrações financeiras do ano-base de 1989 

pelo índice de 42,72%. Pelo contrário, a Resolução do Conselho Federal de 

Contabilidade n. 759/1993 giza que a observação do princípio da continuidade 

é indispensável à correta aplicação do princípio da competência, uma vez que 

se relaciona diretamente à quantifi cação dos componentes patrimoniais e à 

formação do resultado, constituindo dado importante para aferir a capacidade 

futura de geração de resultado.

Nada há a reparar na decisão administrativa, porquanto determinou o exame 

da ocorrência de eventuais pagamentos a maior em relação ao período-base de 

1989, em virtude do direito ao ajuste de correção monetária obtido judicialmente.

Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, 

para suprir a omissão apontada pela embargante, restando mantido, porém, o 

improvimento do recurso de apelação.

No presente apelo especial, a recorrente reitera que o índice reconhecido 

judicialmente - 42,72% (IPC referente ao período-base de 1989) - poderia ser 

utilizado no balanço patrimonial de 1994.

Razão, contudo, não lhe assiste.

De início, consigno que a apuração do lucro tributável da pessoa 

jurídica para efeitos de IRPJ ou CSLL toma por base o lucro apurado na 

escrituração comercial. Nesta, a pessoa jurídica deve obedecer, em regra, ao 
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princípio da competência, ou seja, as receitas e as despesas devem ser incluídas 

na apuração do resultado do período-base em que, respectivamente, ocorreram, 

independentemente de recebimento ou pagamento. Referido aspecto contábil 

encontra-se expresso nos artigos 177 e 187 da Lei n. 6.404/1976. Confi ra-se:

Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, 

com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de 

contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis 

uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de 

competência.

§ 1º As demonstrações fi nanceiras do exercício em que houver modifi cação de 

métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e 

ressaltar esses efeitos.

§ 2º A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, 

sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações 

reguladas nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação especial sobre 

a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a 

utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, 

lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras demonstrações fi nanceiras. 

(Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

I – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

II – (revogado). (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

§ 3º As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, 

ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão 

obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela 

registrados. (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

§ 4º As demonstrações fi nanceiras serão assinadas pelos administradores e por 

contabilistas legalmente habilitados.

§ 5º As normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários a que se refere 

o § 3o deste artigo deverão ser elaboradas em consonância com os padrões 

internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores 

mobiliários. (Incluído pela Lei n. 11.638, de 2007)

§ 6º As companhias fechadas poderão optar por observar as normas sobre 

demonstrações fi nanceiras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para 

as companhias abertas. (Incluído pela Lei n. 11.638, de 2007)

§ 7º (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

[...]

Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:

I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os 

abatimentos e os impostos;
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II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços 

vendidos e o lucro bruto;

III - as despesas com as vendas, as despesas fi nanceiras, deduzidas das receitas, 

as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;

IV - o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas; 

(Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para 

o imposto;

VI - as participações de debêntures, empregados, administradores e partes 

benefi ciárias, mesmo na forma de instrumentos fi nanceiros, e de instituições ou 

fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem 

como despesa; (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do 

capital social.

§ 1º Na determinação do resultado do exercício serão computados:

a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da 

sua realização em moeda; e

b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes 

a essas receitas e rendimentos.

§ 2º (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 11.638, de 2007) (Revogado pela Lei 

n. 11.638, de 2007)

Assim, a partir do lucro líquido contábil, a pessoa jurídica tributada pelo 

lucro real apura o IRPJ e a CSLL mediante adições e exclusões, segundo os 

regimes jurídicos próprios de cada uma das exações.

A propósito, é entendimento desta Corte que “na legislação tributária, 

prevalece a regra do regime de competência, de modo que as despesas devem ser 

deduzidas no lucro real do período-base competente, ou seja, quando jurídica 

ou economicamente se tornarem devidas” (REsp 1.313.879/SP, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8.3.2013).

Convém destacar que o próprio Regulamento do Imposto sobre a Renda 

vigente no período-base de 1989, aprovado pelo Decreto n. 85.450/1980, em 

seu artigo 154, assim defi nia o lucro real:

Art. 154. Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, 

exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Regulamento 

(arts. 387 e 388) (Decreto-Lei n. 1.598/1977, art. 6º).

Parágrafo único. Os valores que, por competirem a outro período-base, 

forem, para efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido 
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do exercício, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período 

competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente 

(Decreto-Lei n. 1.598/1977, art. 6º, § 4º).

Tal regulamento, a propósito, nos artigos 155 e 157, determinava que a 

apuração do lucro líquido e a escrituração observasse as leis comerciais e fi scais:

Art. 155. O lucro líquido do exercício é a soma algébrica do lucro operacional 

(Capítulo II), dos resultados não operacionais (Capítulo III), do saldo da conta de 

correção monetária (Capítulo IV) e das participações, e deverá ser determinado 

com observância dos preceitos da lei comercial (Decreto-Lei n. 1.598/1977, art. 

6º, § 1º).

[...]

Art. 157. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve 

manter escrituração com observância das leis comerciais e fi scais (Decreto-Lei n. 

1.598/1977, art. 7º).

§ lº A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, 

bem como os resultados apurados anualmente em suas atividades no território 

nacional (Lei n. 2.354/1954, art. 2º).

§ 2º É facultado às pessoas jurídicas que possuírem fi liais, sucursais ou agências 

manter contabilidade não centralizada, devendo incorporar, na escrituração da 

matriz, os resultados de cada uma delas (Lei n. 2.354/1954, art. 2º).

§ 3º As disposições deste art. aplicam-se também às fi liais, sucursais, agências 

ou representações, no Brasil, das pessoas jurídicas com sede no exterior, devendo 

o agente ou representante do comitente com domicílio fora do País escriturar os 

seus livros comerciais, de modo que demonstrem além dos próprios rendimentos, 

os lucros reais apurados nas operações de conta alheia, em cada ano (Lei n. 

2.354/1954, art. 2º, e Lei n. 3.470/1958, art. 76 e § 1º).

§ 4º Para a apuração do resultado das operações referidas no fi nal do parágrafo 

anterior, o intermediário no Pais que for o importador ou consignatário da 

mercadoria deverá escriturar o lucro da sua atividade separadamente do lucro 

do comitente residente ou domiciliado no exterior, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 270 (Lei n. 3.470/1958, art. 76 e §§ 1º e 2º).

§ 5º A pessoa jurídica isenta na forma do art. 125 está desobrigada de 

escrituração contábil e fiscal relativa ao imposto de renda (Decreto-Lei n. 

1.780/1980, art. 1º, § 3º).

De outro lado, estabelecia o artigo 382 do Regulamento do Imposto sobre 

a Renda já citado, a possibilidade de compensação de eventual prejuízo fi scal 

nos quatro períodos-base subsequentes. Veja-se: 
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Art. 382. A pessoa jurídica poderá compensar o prejuízo apurado em um 

período-base com o lucro real determinado nos 04 (quatro) períodos-base 

subseqüentes (Decreto-Lei n. 1. 598/1977, art. 64).

§ 1º O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro real 

e registrado no Livro de Apuração do Lucro Real, corrigido monetariamente 

até o balanço do período-base em que ocorrer a compensação (Decreto-Lei n. 

1.598/1977, art. 64, § 1º).

§ 2º Dentro do prazo previsto neste art. a compensação poderá ser total ou 

parcial, em um ou mais períodos-base, à opção do contribuinte (Decreto-Lei n. 1. 

598/1977, art. 64, § 2º).

§ 3º A absorção, mediante débito à conta de lucros acumulados, de reservas 

de lucros ou capital, ao capital social, ou à conta de sócios, matriz ou titular 

de empresa individual, de prejuízos apurados na escrituração comercial do 

contribuinte não prejudica seu direito à compensação nos termos deste art. 

(Decreto-Lei n. 1.598/1977, art. 64, § 3º).

Dita previsão foi repetida pelo Regulamento do Imposto de Renda de 

1994 (aprovado pelo Decreto n. 1.041/1994) que, no artigo 503, estabeleceu 

que “a pessoa jurídica poderá compensar o prejuízo apurado em um período-

base, encerrado até 31 de dezembro de 1991, com o lucro real determinado nos 

quatro anos-calendário subsequentes (Decreto-Lei n. 1.598/77, art. 64)”.

A par dos dispositivos legais elencados, evidencia-se que, ao efetuar o 

ajuste da correção monetária referente ao período-base de 1989, no balanço 

patrimonial do ano de 1994, a recorrente desrespeitou indiretamente o regime 

de competência no reconhecimento das receitas e despesas, bem como deixou de 

observar a limitação temporal legalmente imposta à compensação dos prejuízos 

fi scais.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.468.401-RS (2014/0172284-5)

Relator: Ministro Sérgio Kukina

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social
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Advogado: Procuradoria-Geral Federal - PGF - PR000000F

Recorrido: Joira Chiavagatti

Advogados: Jeff erson Picoli - RS050336

Daniel Coral e outro(s) - RS078176

EMENTA

Previdenciário e Processual Civil. Negativa de prestação 

jurisdicional. Defi ciência de fundamentação. Óbice da Súmula 284/

STF. Tempo especial. Exposição a agentes biológicos. Ambiente 

hospitalar. Conceitos de habitualidade e permanência que comportam 

interpretação. Prevalência do critério qualitativo. Risco iminente. 

Avaliação da real efetividade e da devida utilização do EPI. Reexame 

de prova. Súmula 7/STJ. Conversão de tempo de serviço comum 

em especial. Incidência da legislação vigente quando preenchidos os 

requisitos do benefício pretendido. Matéria já decidida sob o rito do 

art. 543-C do CPC.

1. É defi ciente a fundamentação do recurso especial em que a 

alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem 

a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, 

contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 

284 do STF.

2. A circunstância de o contato com os agentes biológicos 

não perdurar durante toda a jornada de trabalho não signifi ca que 

não tenha havido exposição a agentes nocivos de forma habitual e 

permanente, na medida que a natureza do trabalho desenvolvido 

pela autora, no ambiente laboral hospitalar, permite concluir por sua 

constante vulnerabilidade. Questão que se resolve pelo parâmetro 

qualitativo, e não quantitativo.

3. Na hipótese, a instância ordinária manifestou-se no sentido 

de que, sendo evidente a exposição a agentes de natureza infecto-

contagiosa, não há como atestar a real efetividade do Equipamento de 

Proteção Individual – EPI. Rever esse entendimento, tal como colocada 

a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo 

exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência 

vedada em recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ.
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4. No julgamento do REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, processado nos termos do arts. 543-C do CPC, o STJ 

fi rmou entendimento no sentido de que, para fazer jus à conversão 

de tempo de serviço comum em especial, é necessário que o segurado 

tenha reunido os requisitos para o benefício pretendido antes da 

vigência da Lei n. 9.032/1995, independentemente do regime jurídico 

reinante à época em que prestado o serviço.

5. Recurso especial do INSS parcialmente provido, para se afastar 

a pretendida conversão de tempo de serviço comum em especial.

ACÓRDÃO

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

Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar parcial 

provimento ao recurso especial apenas para afastar a conversão de tempo de 

serviço comum em especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os 

Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Benedito Gonçalves 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

Brasília (DF), 16 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 27.3.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Trata-se de recurso especial interposto 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com fulcro na alínea “a” do 

permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região, assim ementado (fl . 345):

Direito Previdenciário. Tempo rural. Regime de economia familiar. Tempo 

especial. Agentes nocivos biológicos. Aposentadoria por tempo de serviço/

contribuição. Concessão. Consectários. Adequação de ofício.

1. Mediante início de prova material, corroborada por prova testemunhal, é de 

se reconhecer o labor no meio rural, para fi ns previdenciários.
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2. Comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida 

pela legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer-se a 

especialidade da atividade laboral por ele exercida.

3. Em se tratando de agentes biológicos, o enquadramento decorre do fato 

do labor ter sido prestado em ambiente hospitalar, onde é notória a presença de 

germes infecciosos ou parasitários humanos-animais e onde o risco de contágio 

é inerente às atividades prestadas, sendo desnecessário que o contato se dê de 

forma permanente, já que o risco de acidente independe do tempo de exposição, 

da utilização ou não de EPI ou de menção, em laudo pericial, à neutralização de 

seus efeitos nocivos.

4. No caso dos autos, o autor tem direito à aposentadoria por tempo de 

contribuição, pois mediante a soma do tempo judicialmente reconhecido com o 

tempo computado na via administrativa, possui tempo sufi ciente e implementa 

os demais requisitos para a concessão do benefício.

5. Não incide a Lei n. 11.960/2009 (correção monetária equivalente à poupança) 

porque declarada inconstitucional (ADIs 4.357 e 4.425/STF), com efeitos erga 

omnes e ex tunc.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados.

Alega o INSS violação ao art. 535 do CPC/1973, 57, §§ 3º e 4º, e 58, 

§§ 1º e 2º, da Lei n. 8.213/1991, 191, II, da CLT, e 2º da LICC. Para tanto, 

argumenta que:

I) o aresto integrativo deveria ser anulado, pois não teria sanado omissão 

indicada em embargos de declaração;

II) não é possível o direito ao reconhecimento da especialidade do trabalho 

no período posterior à vigência da Lei n. 9.032/1995, uma vez que a exposição a 

agentes nocivos biológicos ocorreu apenas de forma intermitente;

III) o emprego de equipamento de proteção individual - EPI, com a 

neutralização do potencial lesivo dos agentes nocivos, afasta a possibilidade do 

reconhecimento de tempo de serviço especial; e

IV) é impossível a conversão de tempo de serviço comum para especial 

quando o requerimento administrativo foi realizado após o advento da Lei n. 

9.032/1995.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl . 40.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina (Relator): Registre-se, de logo, que o acórdão 

recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973; por isso, no exame dos 

pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no 

Enunciado Administrativo n.2/STJ, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão 

de 9 de março de 2016 (Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 

(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até 

então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça).

De plano, verifi ca-se defi ciência na fundamentação do recurso especial 

em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, 

sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, 

contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 

Nesse mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1.084.998/

SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12.3.2010; AgRg 

no REsp 702.802/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma 

DJe 19.11.2009, e REsp 972.559/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Quinta Turma, DJe de 9.3.2009.

Quanto à alegação do INSS de que a recorrida não faz jus ao 

reconhecimento de tempo de serviço especial no período posterior à vigência 

da Lei n. 9.032/1995, porque a exposição do autor a agentes nocivos biológicos 

ocorreu apenas de forma intermitente, necessário se faz um exame mais acurado 

da questão.

De início, consigna-se que o art. 57, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, com 

redação dada pela Lei n. 9.032/1995, assevera que a “concessão da aposentadoria 

especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem 

intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 

física, durante o período mínimo fi xado”.

No caso, a Corte de origem, ao reconhecer o direito da autora à contagem 

de tempo de serviço especial, deixou expressamente dispostos os elementos 

que embasaram a sua convicção, conforme se observa do seguinte excerto do 

acórdão recorrido, verbis (fl s. 335/336):

Período: 13.10.2003 a 27.09.2005

Empresa: Fundação Hospital Centenário
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Função/Atividades: Técnica de enfermagem

Agentes nocivos: Agentes biológicos

Enquadramento legal: 1.3.2 do Quadro Anexo do Decreto n. 53.831/1964, 1.3.4 

do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979, 3.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997 

e 3.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999 (agentes biológicos)

Provas: CTPS, PPP (evento 1 - PROCADM8 - fl .7)

Conclusão: Restou devidamente comprovado nos autos o exercício de 

atividade especial pela parte autora no período indicado, conforme a legislação 

aplicável à espécie, em virtude de sua exposição aos agentes biológicos.

Assim, mantida a sentença no tópico.

Período: 06.12.2005 a 21.12.2010

Empresa: Associação Hospitalar Novo Hamburgo

Função/Atividades: Técnica de enfermagem

Agentes nocivos: Agentes biológicos

Enquadramento legal: 1.3.2 do Quadro Anexo do Decreto n. 53.831/1964, 1.3.4 

do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979, 3.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997 

e 3.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/99 (agentes biológicos)

Provas: CTPS, PPP (evento 1 - PROCADM8 - /1.12)

Conclusão: Restou devidamente comprovado nos autos o exercício de 

atividade especial pela parte autora no período indicado, conforme a legislação 

aplicável à espécie, em virtude de sua exposição aos agentes biológicos.

[...]

Todavia, esta Corte tem entendido que é possível o enquadramento em face 

do labor ter sido prestado em ambiente hospitalar, onde é notória a presença de 

germes infecciosos ou parasitários humanos-animais, sendo o risco de contágio 

inerente às atividades ali prestadas e sendo desnecessário que o contato se dê de 

forma permanente, já que o risco de acidente independe do tempo de exposição 

(vide AC n. 2000.04.01.130926-0/RS, Rei. Juiz Fernando Quadros da Silva, DJU, 

seção II, de 18.02.2004, p. 619).

Cumpre referir por fi m, que os equipamentos de proteção individual, ainda 

que sejam fornecidos e utilizados, não são capazes de elidir a agressão dos 

agentes biológicos presentes em todo o ambiente de trabalho, uma vez que não 

há como executar um controle absoluto, capaz de elidir o risco proveniente do 

exercício da atividade que é executada com evidente exposição a agentes de 

natureza infecto-contagiosa.
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Assim deve ser mantida a sentença monocrática no que reconheceu a 

especialidade das atividades desenvolvidas nos períodos de 24.04.1986 

a 09.06.1992, 10.06.1992 a 1º.02.1996 e 13.10.2003 a 27.09.2005, bem como 

deve ser provido o recurso da parte autora para reconhecer a especialidade das 

atividades exercidas no interregno de 06.12.2005 a 21.12.2010, os quais somados 

correspondem a 16 anos, 09 meses e 09 dias.

No ponto, não há o que reparar no acórdão recorrido.

Com efeito, o fato de a exposição a agentes biológicos não perdurar 

durante toda a jornada de trabalho não signifi ca que não tenha havido exposição 

a agentes nocivos de forma habitual e permanente, na medida em que a natureza 

do trabalho desenvolvido pela autora, aliada ao ambiente em que exerce sua 

profi ssão permitem concluir a sua constante vulnerabilidade.

A propósito, a doutrinadora Adriana Bramante de Castro Ladenthin, em 

sua obra “Aposentadoria especial: teoria e prática”, leciona que “Não é necessário 

que a exposição se dê durante toda a jornada de trabalho, mas que permanência ao 

agente biológico possibilite a contaminação e o prejuízo à saúde do trabalhador” (fl . 

79).

E prosseguindo, conclui a autora que:

[...] o reconhecimento da especialidade em relação aos agentes biológicos se 

dá pela comprovação de exposição a esses agentes qualitativamente, capazes 

de serem nocivos à saúde, ainda que a exposição não se dê em toda jornada 

de trabalho em razão da natureza da atividade exercida. Além disso, na via 

administrativa, em relação às doenças infectocontagiosas dispostas no Anexo 

IV, alínea “a”, do Decreto n. 3.048/1999, somente serão considerados especiais 

aquelas que tenham sido exercidas cumulativamente:

- em estabelecimento de saúde;

- em contato com doentes portadores de doenças infectocontagiosas ou com 

manuseio de materiais contaminados.

(LADENTHIN, Adriane Bramante de Castro, in Aposentadoria especial: teoria 

e prática. 3ª ed. Curitiba: Juruá, 2016, p. 79-82).

Esta Corte, por seu turno, já teve oportunidade de se manifestar acerca do 

conceito do vocábulo “permanente”, para os fi ns de cumprimento do disposto 

no art. 57, § 3º, da Lei n. 8.213/1991. Veja-se:

Recurso especial. Previdenciário. Conversão de tempo de serviço prestado em 

condições insalubres. Comprovação. Agente nocivo eletricidade. Recurso que 

deixa de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido. Súmula n. 283/STF.
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1. O direito à contagem, conversão e averbação de tempo de serviço é de 

natureza subjetiva, enquanto relativo à realização de fato continuado, constitutivo 

de requisito à aquisição de direito subjetivo outro, estatutário ou previdenciário, 

não havendo razão legal ou doutrinária para identifi car-lhe a norma legal de 

regência com aquela que esteja a viger somente ao tempo da produção do direito 

à aposentadoria, de que é instrumental.

2. O tempo de serviço é regido pela norma vigente ao tempo da sua prestação, 

conseqüencializando-se que, em respeito ao direito adquirido, prestado o 

serviço em condições adversas, por força das quais atribuía a lei vigente forma 

de contagem diversa da comum e mais vantajosa, esta é que há de disciplinar a 

contagem desse tempo de serviço.

3. Considerando-se a legislação vigente à época em que o serviço foi prestado, 

não se pode exigir a comprovação à exposição a agente insalubre de forma 

permanente, não ocasional nem intermitente, uma vez que tal exigência somente 

foi introduzida pela Lei n. 9.032/1995.

4. O tempo de trabalho permanente a que se refere o parágrafo 3º do artigo 

57 da Lei n. 8.213/1991 é aquele continuado, não o eventual ou intermitente, não 

implicando, por óbvio, obrigatoriamente, que o trabalho, na sua jornada, seja 

ininterrupto sob o risco.

5. Fundado o acórdão alvejado em que a atividade exercida pelo segurado é 

enquadrada como especial, bem como em que restou comprovado, por meio dos 

formulários SB-40 e DSS-8030 e perícia, que o autor estava efetivamente sujeito 

a agentes nocivos, fundamentação estranha, todavia, à impugnação recursal, 

impõe-se o não conhecimento da insurgência especial.

6. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta 

em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 

(Súmula do STF, Enunciado n. 283).

7. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

(REsp 658.016/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 

18.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 318)

Em relação aos agentes biológicos, anota-se o elucidativo trecho colhido da 

decisão monocrática prolatada no REsp 1.645.025/RS, Rel. Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, DJe, 06.02.2017:

11. Como afi rmado pelo Tribunal de origem, o fundamento sustentado pela 

Autarquia de que a exposição aos agentes biológicos era eventual, não é sufi ciente 

para descaracterização da especialidade. Não se reclama exposição às condições 

insalubres durante todos os momentos da prática laboral, visto que habitualidade 

e permanência hábeis para os fi ns visados pela norma - que é protetiva - devem 

ser analisadas à luz do serviço cometido ao trabalhador, cujo desempenho, não 
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descontínuo ou eventual, exponha sua saúde à prejudicialidade das condições 

físicas, químicas, biológicas ou associadas que degradam o meio ambiente do 

trabalho.

12. Tem-se, assim, que a avaliação no caso dos autos se torna qualitativa, 

independendo do tempo de exposição.

Quanto ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI para 

neutralização dos agentes agressivos, esta Corte, ao examinar o tema, fi rmou 

o entendimento de que o fato de a empresa fornecer o EPI não afasta, por si 

só, a contagem do tempo especial, pois cada caso deve ser examinado em suas 

peculiaridades, a fi m de se ter como comprovada a real efetividade do aparelho e 

o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho.

Nesse sentido, confi ram-se os seguintes precedentes:

Previdenciário. Processual Civil. Divergência jurisprudencial. Fornecimento de 

Equipamento de Proteção Individual. Afastamento da insalubridade. Reexame de 

fatos e provas. Súmula 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o fato de a empresa fornecer 

ao empregado Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta, por si só, 

o direito ao benefício da aposentadoria com a contagem de tempo especial, 

devendo ser apreciado caso a caso.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem expressamente consignou que 

o uso de EPI neutralizou a insalubridade, não dando ensejo ao benefício da 

aposentadoria com a contagem de tempo especial.

3. Desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e 

provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ. 

Precedentes.

4. Incabível recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional 

quando o deslinde da controvérsia requer a análise do conjunto fático-probatório 

dos autos.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 174.282/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 21.06.2012, DJe 28.06.2012)

Previdenciário. Reconhecimento de atividade especial. Termo final. 

Inaplicabilidade do artigo 28 da Lei n. 9.711/1998. Direito adquirido. Comprovação 

de salubridade da atividade desenvolvida. Laudo pericial e uso Equipamento de 

Proteção Individual. Desconstituição. Incidência da Súmula 7/STJ.
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1. A partir do julgamento do REsp n. 956.110/SP, a Quinta Turma, em alteração 

de posicionamento, assentou a compreensão de que, exercida a atividade em 

condições especiais, ainda que posteriores a maio de 1998, ao segurado assiste 

o direito à conversão do tempo de serviço especial em comum, para fi ns de 

aposentadoria.

2. Impossibilidade de descaraterizar a salubridade da atividade reconhecida 

pelo Tribunal de origem por meio da análise da prova pericial.

3. No que tange ao uso do EPI - Equipamento de Proteção Individual, esta 

Corte já decidiu que não há condições de chegar-se à conclusão de que o aludido 

equipamento afasta, ou não, a situação de insalubridade sem revolver o conjunto 

fático-probatório amealhado ao feito. (Súmula n. 7).

4. Recurso especial improvido.

(REsp 1.108.945/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

23.06.2009, DJe 03.08.2009)

Previdenciário. Contagem de tempo de serviço. Exercício em condições 

especiais. Comprovação por meio de formulário próprio. Possibilidade até o 

Decreto n. 2.172/1997 – ruídos acima de 80 decibéis considerados até a vigência 

do referido decreto. Equipamento de Proteção Individual. Simples fornecimento. 

Manutenção da insalubridade. Aplicação do verbete sumular n. 7/STJ. Recurso 

improvido.

1. A Terceira Seção desta Corte entende que não só o período de exposição 

permanente a ruído acima de 90 dB deve ser considerado como insalubre, 

mas também o acima de 80 dB, conforme previsto no Anexo do Decreto n. 

53.831/1964, que, juntamente com o Decreto n. 83.080/1979, foram validados 

pelos arts. 295 do Decreto n. 357/1991 e 292 do Decreto n. 611/1992.

2. Dentro desse raciocínio, o ruído abaixo de 90 dB deve ser considerado como 

agente agressivo até a data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5.3.1997, 

que revogou expressamente o Decreto n. 611/1992 e passou a exigir limite acima 

de 90 dB para confi gurar o agente agressivo.

3. O fato de a empresa fornecer ao empregado o Equipamento de Proteção 

Individual - EPI, ainda que tal equipamento seja devidamente utilizado, não 

afasta, de per se, o direito ao benefício da aposentadoria com a contagem de 

tempo especial, devendo cada caso ser apreciado em suas particularidades.

4. Incabível, pela via do recurso especial, o exame acerca da efi cácia do EPI para 

fi ns de eliminação ou neutralização da insalubridade, ante o óbice do enunciado 

sumular n. 7/STJ.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 720.082/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado 

em 15.12.2005, DJ 10.04.2006, p. 279)
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Na hipótese, a instância ordinária manifestou-se no sentido de que não 

houve comprovação da real efetividade do equipamento de proteção individual - 

EPI na neutralização do agente insalubre, nos seguintes termos (fl . 336):

Cumpre referir por fi m, que os equipamentos de proteção individual, ainda 

que sejam fornecidos e utilizados, não são capazes de elidir a agressão dos 

agentes biológicos presentes em todo o ambiente de trabalho, uma vez que não 

há como executar um controle absoluto, capaz de elidir o risco proveniente do 

exercício da atividade que é executada com evidente exposição a agentes de 

natureza infecto-contagiosa.

Dessa forma, rever as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, no 

sentido de averiguar o fornecimento de equipamento de proteção individual - 

EPI capaz de neutralizar o potencial lesivo dos agentes nocivos, é providência 

que também encontra o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

Por fi m, a questão relativa à possibilidade de conversão de tempo comum 

em especial foi decidida no julgamento do REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, processada nos termos do art. 543-C do CPC, em acórdão 

assim ementado:

Recurso especial. Violação do art. 535 do CPC não configurada. Matéria 

repetitiva. Art. 543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008. Recurso representativo de 

controvérsia. Previdenciário. Tempo especial e comum. Conversão. Possibilidade. 

Art. 9º, § 4º, da Lei n. 5.890/1973, introduzido pela Lei n. 6.887/1980. Critério. Lei 

aplicável. Legislação vigente quando preenchidos os requisitos da aposentadoria.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária com 

intuito de desconsiderar, para fi ns de conversão entre tempo especial e comum, 

o período trabalhado antes da Lei n. 6.887/1980, que introduziu o citado instituto 

da conversão no cômputo do tempo de serviço.

2. Como pressupostos para a solução da matéria de fundo, destaca-se que o 

STJ sedimentou o entendimento de que, em regra; a) a confi guração do tempo 

especial é de acordo com a lei vigente no momento do labor, e b) a lei em vigor 

quando preenchidas as exigências da aposentadoria é a que defi ne o fator de 

conversão entre as espécies de tempo de serviço. Nesse sentido: REsp 1.151.363/

MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011, julgado sob o rito do 

art. 543-C do CPC.

3. A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à 

conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do 

regime jurídico à época da prestação do serviço. Na mesma linha: REsp 1.151.652/

MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 9.11.2009; REsp 270.551/SP, Rel. 

Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 18.03.2002; REsp 28.876/SP, Rel. Ministro 
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Assis Toledo, Quinta Turma, DJ 11.09.1995; AgRg nos EDcl no Ag 1.354.799/PR, Rel. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5.10.2011.

4. No caso concreto, o benefício foi requerido em 24.1.2002, quando vigente a 

redação original do art. 57, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, que previa a possibilidade 

de conversão de tempo comum em especial.

5. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C 

do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 

24.10.2012, DJe 19.12.2012)

Nesse julgamento, foram estabelecidas as seguintes premissas:

a) a confi guração do tempo especial se dá de acordo com a lei vigente no 

momento do labor;

b) a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à 

conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do 

regime jurídico à época da prestação do serviço;

c) segundo a redação original do art. 57, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, era 

possível tanto a conversão de tempo especial em comum quanto de comum em 

especial; e

d) com a Lei n. 9.032/1995, que alterou a redação do art. 57 da Lei n. 

8.213/1991, somente é possível a conversão de tempo especial em comum, 

sendo suprimida a hipótese de se converter tempo comum em especial.

Desta feita, para que o segurado faça jus à conversão de tempo de 

serviço comum em especial, é necessário que ele tenha reunido os requisitos 

para o benefício pretendido antes da Lei n. 9.032/1995, de 28.4.1995, 

independentemente do momento em que foi prestado o serviço.

No caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu pela possibilidade de 

conversão do tempo de serviço comum em especial, mesmo quando preenchidos 

os requisitos para aposentadoria após o advento da Lei n. 9.032/1995.

Ao assim decidir, o acórdão recorrido partiu de premissa diversa da adotada 

no mencionado REsp 1.310.034/PR, merecendo reforma nesse aspecto, na 

medida em que o pedido de concessão do benefício ocorreu em 25.08.2011 (fl . 

3), ou seja, não houve preenchimento dos requisitos em data anterior à vigência 

da Lei n. 9.032/1995.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao especial do INSS para 

afastar a pretendida conversão de tempo de serviço comum em especial.

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.603.035-RJ (2014/0115558-8)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Recorrente: Ministério Público Federal

Recorrente: Defensores da Terra

Advogado: Francisco José Marques Sampaio - RJ046563

Recorrente: Companhia Siderúrgica Nacional

Advogados: Maria Helena Caldas Osório e outro(s) - RJ064624

José Carlos Torres Neves Osório - RJ011316

Miguel Pereira Neto - SP105701

Luiz Gustavo Friggi Rodrigues - SP163631

Marcus Vinicius Furtado Coêlho - DF018958

Eduardo Borges Araújo - DF041595

Recorrente: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

Repr. por: Procuradoria-Geral Federal

Recorrido: Os Mesmos

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

EMENTA

Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. Dano 

ambiental. Prova pericial postergada para a fase de liquidação de 

sentença. Ação civil pública. Julgamento antecipado da lide. Violação 

ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Matéria de natureza 

fática, e não apenas de direito. Necessidade de produção de prova 

pericial. Ofensa ao art. 330, I do CPC. Retorno dos autos à origem.

1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento 

antecipado da lide, mas somente quando a questão de mérito for 

unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência; essa situação não se 

evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos 

ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfi ca 

do Rio Paraíba do Sul.
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2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não 

meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de 

provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, 

de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob 

pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes.

3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno 

dos autos à origem para realização da prova pericial.

4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos 

Defensores da Terra.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça prosseguindo o julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Regina 

Helena Costa, por unanimidade, dar provimento recurso especial da CSN para 

determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial e 

julgar prejudicados os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores 

da Terra, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sérgio 

Kukina (Presidente), Regina Helena Costa (voto-vista) e Gurgel de Faria 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

Brasília (DF), 07 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 31.3.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Tratam-se de recursos especiais 

interpostos por Defensores da Terra; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN) e Ministério Público Federal (MPF), contra acórdão do Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região, assim ementado (fl s. 2.185/2.186):



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

162

Apelação Cível. Dano Ambiental. Ação Civil Pública. Prova Pericial. Fase de 

Liquidação de Sentença. Verba Honorária.

1. É descabida a alegação de cerceamento de defesa, pois a sentença não 

impediu a realização de prova pericial pela CSN. Aliás, nada permite assegurar 

que a eventual perícia, feita àquela época, defi niria a possibilidade de reparação 

“in natura” e a livraria da responsabilidade de reparar os mais do que comprovado 

danos ambientais por ela causados na bacia hidrográfi ca do Rio Paraíba do Sul.

2. Não há qualquer possibilidade de inexiquibilidade da sentença, muito menos 

sua nulidade, diante das perícias que serão realizadas na fase de liquidação, para 

se Superior Tribunal de Justiça mensurar a real dimensão dos danos ambientais - 

cuja existência é incontestável - a serem reparados, determinando-se as medidas 

mais adequadas para tanto.

3. Deve-se conferir provimento parcial ao apelo da Associação, para que esta 

receba a parcela a que tem direito, proporcionalmente, em relação aos demais 

litigantes do pólo ativo da demanda. Todavia, não merece prosperar o pleito 

de inclusão, na base de cálculo da verba honorária, dos valores despendidos 

pela CSN, após a citação, para enquadrar suas fontes poluidoras nos limites da 

legislação vigente. Como esses gastos resultaram de um Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC), celebrado entre a CSN e FEEMA, não houve participação da 

Associação, não fazendo jus, portanto a qualquer valor resultante dessa medida 

de enquadramento.

4. O MP/RJ não pode pleitear o recebimento de honorários, por sua atuação 

processual, a serem revertidos para o fundo criado pela Lei Estadual n. 2.819/1997.

Precedentes do STJ (REsp n. 493.823/DF e REsp 785.489/DF).

5. Deve ser majorado o valor dos honorários advocatícios, nos termos do art. 

20, § 3º, do CPC, para quantia equivalente a 20% sobre o valor da compensação 

fi nanceira a ser realizada pela CSN, diante da notória complexidade e repercussão 

em grande escala da causa, além de ter tramitado durante muitos anos somente 

em primeira instância.

6. Negado seguimento à Apelação da CSN e dado parcial provimento à 

Apelação do MP/RJ e da Associação Defensores da Terra.

Opostos embargos de declaração por Defensores da Terra e pela 

Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, sendo que foram foram parcialmente 

providos somente os embargos da CSN, conforme ementa de fl s. 2.278/2.279.

Processual Civil. Embargos de declaração. Dano ambiental. - O decisum 

condena a Companhia Siderúrgica Nacional a proceder a reparação dos danos 

ambientais pretéritos causados ao ecossistema pela sua atividade industrial, a ser 

fi xada oportunamente em liquidação de sentença: - alegação de omissão quanto 
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à limitação temporal. Alegação de omissão quanto à correção monetária e juros. 

Alegação de cerceamento de defesa por ter sido indeferida prova

I - Conquanto omisso o decisum com relação ao limite temporal requerido, é 

certo que a sua análise fi ca prejudicada, eis que relegada para a fase de liquidação 

a apuração da reparação ecológica determinada na r. sentença a quo e mantida 

pelo v. acórdão recorrido.

II - Quanto a alegada omissão em relação à atualização monetária e à incidência 

de juros sobre a condenação imposta à CSN, e à responsabilidade da CSN pelo 

pagamento dos honorários periciais necessários a liquidação por arbitramento, 

verifi ca-se que inexiste omissão suprível através de embargos declaratório s se 

se trata de matéria cuja apreciação dependia de provocação da parte, que não 

ocorreu.

III - Ainda que se considerasse como pedidos implícitos - superando a omissão 

das alegações de atualização monetária, incidência de juros e previsão de 

pagamento de honorários periciais - também se revelaria prejudicada a análise 

de tal pedido, sendo certo que, a uma, não há que se imiscuir o tribunal, por 

antecipação, no juízo próprio da liquidação, eis que a sentença condenatória 

expressamente determina que somente se os danos ecológicos forem 

considerados irreversíveis é que serão convertidos em perdas e danos.

IV - A alegação de cerceamento de defesa revela mero inconformismo, sem 

apontar qualquer dos requisitos que torne viável seu conhecimento na estreita 

via dos embargos de declaração.

V - O inconformismo deve ser objeto de recurso em sede processual adequada.

Prequestionamento. Fundamentação legal e/ou constitucional para fins de 

recurso especial e/ou extraordinário. Desnecessidade de menção ou indicação de 

dispositivo de lei ou de preceito constitucional aplicado. Inexistência de vícios

VI - Quanto a alegação de omissão referente ao pronunciamento expresso de 

todas as matérias relevantes, verifi ca-se que a iterativa jurisprudência do Plenário 

do C. STF e da Corte Especial do E. STJ, órgãos de cúpula do Poder Judiciário do 

Estado Brasileiro no que tange, respectivamente, às questões de interpretação e 

aplicação do direito constitucional e do direito federal infraconstitucional, fi rma-

se, muito acertadamente, no sentido de que desnecessária é a menção expressa 

ao (s) dispositivo (s) legal (is) e/ou ao (s) preceito (s) constitucional (is) incidente (s) 

e aplicado (s) na decisão proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais 

Regionais Federais para o fi m de aferir-se a pertinência de percurso das vias 

recursais especial e/ou extraordinária, disciplinadas, respectivamente, no art. 105, 

III, alíneas “a”, “b” e “c”, e no art. 102, III, alíneas e §§, ambos da Constituição Federal. 

Precedentes: STF, RE 141.788-CE; STJ, REsp n. 144.844-RS, REsp n. 155.321-SP, REsp 

n. 181.682-CE.

VII - Tendo sido devidamente enfrentada e explicitada a questão constitucional 

e/ou federal no Acórdão que se pretende impugnar, oportunamente, por meio 
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de Recurso Extraordinário e/ou Especial, irrelevante é a menção ou indicação 

dos preceitos constitucionais e/ou dos dispositivos legais aplicados e, nesta rota, 

impertinentes revelam-se os embargos de declaração opostos, in casu. Honorários 

sucumbenciais em sede de ação civil pública

VIII - No que se refere à condenação em honorários sucumbenciais, conheço 

dos embargos de declaração nesta parte, para reconhecer a omissão do julgado 

recorrido no que se refere aos argumentos dispostos tanto na apelação cível da 

CSN, quanto nas contrarrazões por ela apresentadas, para, conferindo-lhes efeitos 

infringentes, alterar o v. acórdão recorrido, para excluir a condenação da CSN em 

honorários advocatícios sucumbenciais a favor do Ministério Público Estadual do 

Rio de Janeiro e da Associação dos Defensores da Terra.

IX - Embargos de declaração opostos pela Associação Defensores da Terra 

desprovidos e providos, em parte, os embargos de declaração opostos pela CSN.

Novos embargos foram opostos pela CSN, que restaram parcialmente 

providos, conforme ementa que se transcreve (fl . 2406):

Processual Civil. Embargos de declaração em embargos de declaração. Dano 

ambiental. Honorários sucumbenciais em assistência simples.

I - Conhece-se parcialmente dos presentes embargos de declaração, para, 

retifi cando a omissão do julgado recorrido, conferir-lhes efeitos infringentes, e 

alterar o v. Acordão impugnado, para excluir a condenação da CSN em honorários 

advocatícios sucumbenciais.

II - Embargos de declaração opostos pela CSN parcialmente providos.

Defensores da Terra, interpõe recurso especial com fulcro nas alíneas a e c 

do permissivo constitucional, alegando em síntese: a) violação ao princípio do 

juiz natural e vício de incompetência absoluta na relatoria do acórdão prolatado 

pelo Tribunal de origem (arts. 5º, III, da CF e 93, 548 e 549 do CPC/1973), 

isso porque, teria havido assunção da relatoria dos embargos de declaração por 

magistrado diverso daquele ao qual o feito fora redistribuído. b) violação aos 

princípios do devido processo legal e da ampla defesa, por ter conferido efeitos 

infringentes a embargos de declaração sem abrir vista à parte contrária (arts. 

5º, LIV e LV, da CF e 536 c/c 518 do CPC/1973). Neste ponto também alega 

dissidio jurisprudencial; c) rejulgamento de questões já decididas e, portanto, 

preclusas. (art. 474 do CPC/1973); d) contrariedade de dispositivos de lei 

federal inerentes a incidência de atualização monetária e de juros na condenação 

(arts. 293 do CPC, 1º da Lei n. 6.899/1981, dos enunciados das Súmulas 254 

e 562/STF e 43/STJ); e) o acórdão teria incorrido em equívoco ao manter 

a sentença na parte que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, no que 
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tange ao pedido de condenação da CSN à obrigação de não fazer (cessação da 

poluição); f ) violação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985, quanto à não condenação 

da CSN em honorários advocatícios; e, g) violação dos arts. 22, 23 e 24, § 4º, 

da Lei n. 8.906/1994; 134 do CC/1916 e 947 do CC/2002 e 20, § 3º, 219 e 

269 do CPC, no que diz com a exclusão da base de cálculo dos honorários 

de sucumbência, do valor correspondente às medidas executadas por força de 

Termos de Ajustamento de Conduta celebrados pela CSN e Estado do Rio de 

Janeiro; e, por fi m, f ) arts. 2º, 128, 458, III, 459, 460, 512 e 515, todos do CPC, 

a verba honorária deve ser destinada ao causídico que a representa e não ao 

Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, sob pena de estar-se usurpado direito 

autônomo do advogado à remuneração de seu trabalho (fl s. 2.294/2.339).

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 

IBAMA, interpões recurso especial com fundamento na alínea a do permissivo 

constitucional, em suas razões recursais, alega em suma,  que a sentença 

condenou a CSN a pagar honorários advocatícios em favor do Fundo de Defesa 

dos Direitos Difusos-FDD, administrado pelo Conselho Federal Gestor do 

Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, órgão do Ministério da Justiça, com isso  

a condenação não se dá em favor do Ministério Público, de modo que  não se 

revela adequada a aplicação por simetria do art. 18 da Lei n. 7.347/1985, assim 

como, não tem incidência a regra que impede aos Membros do Ministério 

Público o recebimento de verba honorária.

Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, interpõe recurso especial com 

fundamento na alínea a e c do dispositivo constitucional, em suas razões recursais 

alega, em síntese, além do dissidio jurisprudencial, preliminarmente, negativa 

de prestação jurisdicional no acórdão proferido em embargos de declaração 

(art. 165, 458, II e III e 535, do CPC), em que pese a oposição dos segundos 

embargos de declaração deixou de se pronunciar “sobre questões de direito 

e às normas constitucionais e de direito federal ventiladas, a saber, os (i) art. 

130 e 330, I, do CPC: em face da recusa da produção de perícia técnica, prova 

imprescindível para que se chegasse ao nexo de causalidade entre a atividade 

industrial da ora recorrente e os danos apurados no Rio Paraíba do Sul, bem 

assim sua extensão e efetiva participação de inúmeros outros poluidores, de 

perfi l industrial e até doméstico; (ii) art. 1518 do CC/1916: que determinava, 

ao tempo em que ocorreram os fatos narrados na peça inicial, e, pois, sob 

sua vigência, que os bens do responsável pela violação ou ofensa a direito de 

outrem devem responder pelos danos causados, não cabendo à ora recorrente 

responder isoladamente por danos de que não é a única causadora; e; (iii) art. 
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6º da LINDB, uma vez que a recalcitrância do Tribunal local, mesmo quando 

provocado  pela oposição de embargos de declaração, recusou-se a esclarecer o 

marco temporal para apuração, em sede de liquidação de sentença, o início da 

ocorrência dos danos reparáveis por meio desta ação, incidindo, por isso apenas, 

em infringência ao princípio da irretroatividade das leis (art. 5º XXXVI da 

CFRB).

No mérito, alega que o julgador ao se utilizar da faculdade do art. 130 do 

CPC, não pode indeferir provas necessárias, sob pena de violar os princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Conta que fora condenada à indenização por suposto dano ambiental, mas 

que no entanto, o dano foi “presumido”, porquanto não lhe fora oportunizada a 

produção de prova pericial. A violação aos dispositivos constitucionais e legais 

referentes ao cerceamento de defesa deixou de ser apreciada pelos acórdãos 

recorridos.

Defende a indispensabilidade da produção de prova pericial, sendo certo 

que o seu indeferimento impediu a recorrente de exercer o pleno direito de 

defesa.

Ministério Público Federal - MPF, interpõe recurso especial com fundamento 

na alínea a do permissivo constitucional, alegando em suma, violação aos arts. 18 

e 20 da Lei n. 7.347/1985; 20 e 535 do CPC/1973, aduz que a sentença apelada 

condenou a CSN a pagar honorários advocatícios em favor do Fundo de Defesa 

dos Direitos Difusos - FDD (administrado pelo Conselho Federal Gestor do 

Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, órgão do Ministério da Justiça), sendo 

certo que a condenação não se dá em favor do Parquet, estadual ou federal, ou 

de algum dos outros litisconsortes, mas sim do referido fundo federal, razão 

pela qual o Tribunal de origem, além de haver erroneamente atribuído efeitos 

infringentes aos embargos de declaração da CSN, uma vez que inocorrente 

omissão ou contradição no acórdão anteriormente prolatado, o que é vedado 

fazer, atentou contra o interesse da própria União.

Contrarrazões às fl s. 2.710/2.725; 2.790/2.797; 2.799/2.813, 2.815/2.838; 

2.866/2.878 e 2.885/2.890, e-STJ.

Parecer do Ministério Público Federal às fl s. 3.27/3.29, e-STJ.

Juízo negativo de admissibilidade na origem (fl s. 2.895/2.899; 2.905/2.910; 

2.919/2.923, 2.928/2.932), subiram os autos a esta Corte com os respectivos 

agravos que, analisados, restaram não conhecidos aqueles interpostos por 
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Defensores da Terra e IBAMA e não providos os interpostos por MPF e CSN 

(fl s. 3.231/3.239).

Em juízo de retratação, diante da complexidade da causa, tornei sem efeito 

as decisões monocráticas anteriormente prolatadas e determinei a reautuação 

dos agravos em recursos especiais, para submeter ao julgamento deste colegiado 

(fl s. 3.296/3.297; 3.298/3.299; 3.300 e 3.301).

Nova ciência do Ministério Público Federal às fl s. 3.316/3.317.

É o Relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Inicialmente, registra-se que 

“[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo 

n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9.3.2016).

Convém em uma breve retrospectiva do processado, dizer trata-se de Ação 

Civil Pública (ACP) movida originalmente pelo Estado do Rio de Janeiro 

contra a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a ela tendo se associado em 

litisconsórcio ativo o Ministério Público Federal, o IBAMA e das Associações 

Macaense de Defesa Ambiental e dos Defensores da Terra. A ACP foi 

posteriormente assumida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 

Objetivavam os autores a condenação da ré, ora recorrente, resumidamente: (i) 

ao cumprimento de obrigações de fazer defi nidas em termos de compromisso 

assinados com a FEEMA em 1986 e 1987 (implantação de equipamentos e 

sistemas de controles indispensáveis à redução de sua atividade poluidora), 

sob pena de multa diária; e, (ii) pagamento da indenização relativa ao custo da 

recomposição do ecossistema atingido pela sua atividade - indenização a ser 

apurada no curso do procedimento judicial.

O Juízo de Primeiro Grau delimitou a controvérsia consignando 

“o deslinde da questão jurídica em tela envolve a análise de dois aspectos 

fundamentais: 1º) se a ré efetivamente causou danos ambientais pretéritos; 2º) 

qual o dimensionamento real dos eventuais danos ainda subsistentes causados 

ao ecossistema.” (fl . 1.661, e-STJ), postergando a análise do 2º aspecto para a 

fase de liquidação de sentença.
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O Tribunal de origem no julgamento dos recursos de apelação, reformou 

parcialmente a sentença, para dar parcial provimento aos recursos interpostos pelo 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e pela Associação Defensores 

da Terra apenas para majorar o percentual da verba honorária para 20% sobre 

o valor da compensação fi nanceira a ser realizada pela CSN e estabelecer que a 

Associação receba a parcela a que tem direito, proporcionalmente, em relação 

aos demais litigantes do pólo ativo da demanda.

Feito isso, passa-se ao julgamento do recurso especial da Companhia 

Siderúrgica Nacional:

Afasta-se, desde logo, a dita afronta ao artigo 535 do CPC, porquanto a 

matéria foi examinada pelo Tribunal a quo, sendo indicados os fundamentos nos 

quais assentaram as conclusões ali fi rmadas. Vejamos (fl . 2.173):

(...) descabida alegação de cerceamento de defesa, pois a sentença não 

impediu a realização de prova pericial pela CSN. Aliás, nada permite assegurar, 

como crê a CSN, que eventual perícia, feita àquela época, defi niria a possibilidade 

de reparação “in natura” e a livraria da responsabilidade de reparar os mais do 

que comprovados (e confessados ao afi rmar-se poluidor não exclusivo) danos 

ambientais por ela causados na bacia hidrográfi ca do Rio Paraíba do Sul, antes 

pelo contrário. (...)

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa em função do indeferimento 

da pericia requerida na fase de produção de provas, o Tribunal a quo, mantendo 

a sentença, entendeu dispensável a prova pericial, reiteradamente requerida 

pela ora recorrente, ao argumento de que a existência do dano em si, fora 

expressamente reconhecido pela CSN, em nota que fez publicar no Jornal “O 

GLOBO” de 19.8.1988, assim como na celebração dos TACs de 1986/1987, 

além de outros supervenientes ao ajuizamento da ACP originária. Assim, para 

o julgador a quo a celebração dos TAC’s comprovam o nexo de causalidade, isso 

porque “se este não existisse, a conduta da ré/CSN não estaria sujeita aos ajustes 

por ela consentidos.” (fl . 1.666, e-STJ)

Vê-se que a v. sentença, confi rmada pelo Tribunal a quo valeu-se como 

fundamento essencial para a condenação da ora recorrente de alegada confi ssão 

que teria feito por ocasião da publicação de nota em meios impressos de 

comunicação em agosto de 1988, concluindo daí ser notório e incontroverso o 

passado poluidor de sua principal unidade produtora-Usina Presidente Vargas.

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessário analisar a preliminar relativa 

à nulidade do acórdão, primeira tese trazida nas razões recursais pela CSN, em 

razão de alegado cerceamento da atividade probatória.
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A preliminar deve ser acolhida, pois é necessária a produção de prova 

pericial, visto que permitirá a comprovação do dano alegado e a extensão da 

degradação por ele eventualmente causado de maneira a lançar os fundamentos 

mínimos para a efetiva liquidação de sentença.

Ademais, apesar do acórdão recorrido ter considerado oportuno 

o julgamento antecipado da lide, os documentos anexados pelas partes não 

apresentam elementos dos quais se possam aferir a extensão dos danos 

ambientais, conquanto a ora recorrente (CSN) tenha requerido expressamente a 

perícia nesse sentido.

Embora o artigo 330 do CPC preconize que o Juiz possa conhecer 

diretamente do pedido, quando a questão de mérito for unicamente de direito, 

ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência, entendo não ser este o caso dos autos, uma vez que a matéria posta 

em exame possui natureza eminentemente fática, e não meramente de direito, 

sendo exigente, portanto, de produção de prova pericial, de maneira que não 

comportaria o julgamento antecipado da lide, como se deu.

Neste caso, a prolação de Sentença pelo Juízo de Primeiro Grau de 

forma antecipada, sem oportunizar às partes a especifi cação de provas, feriu 

o seu direito à instrução do processo e violou os princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV da CF).

Sendo assim, é de se concluir que a presente lide não comporta julgamento 

antecipado, ante a necessidade de dilação probatória, tendo havido, portanto, a 

alegada ofensa ao artigo 330, I, do CPC, com a qual os autos devem retornar a 

origem, para que seja oportunizada às partes a especifi cação de provas aptas a 

elucidar todas as mencionadas questões fáticas, essenciais à solução da demanda, 

repise-se, prova esta requerida desde a contestação.

Nesse sentido, vale conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Processo Civil. Julgamento antecipado da lide, não obstante controvertida 

questão de fato que só pode ser dirimida mediante prova pericial.

Na forma do art. 330, I, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá 

diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de 

produzir prova em audiência.

Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do 

autor da demanda, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, 

se for o caso, com a produção de prova pericial.
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Cerceamento de defesa caracterizado porque o MM. Juiz de Direito julgou 

antecipadamente a lide.

Recurso especial conhecido e provido (REsp 1.417.869/PA, Rel. Min. Ari 

Pargendler, Primeira Turma, DJe 04.02.2014, grifo nosso).

Tributário e Processual Civil. Ação anulatória de auto de infração. ICMS. 

Julgamento antecipado da lide. Indeferimento de provas. Cerceamento de defesa. 

Ocorrência. Precedentes do STJ.

1. Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Auto de Infração movida pelo 

agravado contra o Estado do Amapá. O auto de infração teve por fundamento, 

em suma, o recolhimento a menor do ICMS devido em razão do regime de 

substituição tributária.

2. Colhe-se dos autos que o agravado, desde a petição inicial, suscita a 

imprescindibilidade da realização de perícia técnica para comprovar suas alegações. 

Porém, tal pedido foi indeferido, tendo o juízo singular julgado antecipadamente a 

lide na forma do art. 330 do CPC.

3. Verifi ca-se que a sentença julgou improcedente o pedido ao argumento 

de que não houve demonstração de que “as operações abrangidas pelo auto 

de infração foram realizadas no atacado com hospitais e/ou similares e para 

utilização dos medicamentos em pacientes, demonstração que não houve, sequer 

se sabendo quem foram, no caso, os destinatários dos produtos” (fl . 107, e-STJ).

4. Segundo a jurisprudência do STJ, ocorre cerceamento de defesa quando se 

indefere a produção probatória e condena-se o requerente pela ausência de provas 

em contrário, justamente o que ocorreu no caso dos autos.

5. Agravo Regimental não provido (AgRg no AgRg no REsp 1.280.559/AP, Rel. 

Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.09.2013, grifo nosso).

Processual Civil. Julgamento antecipado da lide. Ausência de prova do direito 

alegado. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Precedentes.

O juízo inicial realizou o exame direto da lide, julgando-a antecipadamente, 

dando pela improcedência do pedido por entender, à luz do direito, que a parte 

não apresentou provas do direito alegado.

Nos dizeres do processualista José Miguel Garcia Medina, “não é caso de 

incidência do art. 330 quando, sendo necessária a produção de provas, deixa 

o juiz de deferi-las, proferindo desde logo a sentença. Ocorre, neste caso, 

cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada”. (cf. Código de Processo 

Civil Comentado, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, p. 323).

Tendo o juiz julgado a lide de forma antecipada por entender estarem presentes 

todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, não pode o acórdão, 

atestando a ausência de provas, julgar contrariamente ao recorrente, sem viabilizar 

o direito da produção de provas, pois assim, vedaria à parte o direito de instruir 

corretamente o processo, cerceando-lhe a defesa.
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Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 371.238/GO, Rel. Min. Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe 14.10.2013, grifo nosso).

Assim, a solução mais justa é a anulação da sentença, para que a CSN 

produza as provas requeridas.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso da Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN), acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, para anular 

a sentença e permitir a dilação probatória em instrução, em especial, quanto à 

prova pericial.

Prejudicado os outros fundamentos e a análise do recurso pela alínea “c” do 

inciso III do art. 105 da CF/1988.

 Em face disso, fi cam prejudicados os recursos interpostos pelo Ministério 

Público Federal, pelo IBAMA e pelos Defensores da Terra.

É como voto.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Tratam-se de Recursos Especiais 

interpostos por Defensores da Terra, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Companhia Siderúrgica Nacional 

- CSN e Ministério Público Federal, nos termos do Relatório apresentado por 

ocasião de sessão de julgamento na qual o Eminente Relator deu provimento ao 

recurso interposto pela CSN, acolhendo preliminar de cerceamento de defesa 

para anular a sentença, determinando-se a produção de provas, em especial, 

a prova pericial, restando prejudicados os demais fundamentos, bem como os 

recursos especiais interpostos pelos demais Recorrentes.

Esclareço, desde já, que acompanharei o Relator em seu voto, e que meu 

pedido de vista fundou-se na particularidade de a proposta de anulação do 

acórdão recorrido, com o retorno dos autos ao primeiro grau, para a devida 

produção de prova pericial, ter sido realizada nos autos de ação civil pública 

ajuizada no ano de 1988.

Cumpre mencionar, em breve resumo, que a ação civil pública foi ajuizada 

originariamente pelo Estado do Rio de Janeiro em face da CSN, com o 

objetivo de ver cumpridas as obrigações de fazer definidas em termos de 

compromisso celebrados com o órgão ambiental estadual nos anos de 1986 e 

1987, relacionados à recuperação ambiental da bacia do Rio Paraíba do Sul, bem 
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como para que fosse a Ré condenada a reparar os danos pretéritos causados ao 

ecossistema por sua atividade industrial poluidora.

Após tal ajuizamento, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

assumiu o polo ativo da ação, o qual foi integrado, ainda, por Defensores da 

Terra, Ministério Público Federal e IBAMA. Da análise dos autos, verifi ca-

se que o MM. Juízo de primeiro grau extinguiu o primeiro pedido, sem 

resolução do mérito, em razão da celebração de sucessivos aditivos ao termo de 

compromisso original num lapso temporal de aproximadamente treze anos, e 

julgou procedente o segundo pedido para condenar a CSN a reparar os danos 

ambientais pretéritos, em valor a ser fi xado na fase de liquidação de sentença 

(fl s. 1.659/1.671e).

Em sede de julgamento dos recursos de apelação, o Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região negou provimento ao recurso da CSN e deu parcial 

provimento ao recurso do Ministério Público Estadual para majorar o percentual 

da verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da compensação 

fi nanceira a ser realizada pela CSN e deu parcial provimento ao recurso de 

Defensores da Terra para lhe reconhecer o direito ao recebimento de honorários 

advocatícios, a serem rateados com os demais coautores (fl s. 2.174/2.175e).

Todavia, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos 

pelas partes, somente foi dado parcial provimento ao recurso da CSN para que 

fossem excluídos da condenação os honorários advocatícios sucumbenciais, 

tanto a favor do Ministério Público Estadual como de Defensores da Terra (fl . 

2.275e).

Passo à análise do recurso especial interposto pela CSN.

Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 

09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do 

provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código 

de Processo Civil de 1973.

Prequestionados, implicitamente, os dispositivos tidos por violados, afasto 

a alegada ofensa ao art. 535, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, os arestos:

Processual Civil e Tributário. Violação do art. 535 do CPC. Inocorrência. 

Execução fi scal. Multa moratória aplicada sobre massa falida. Inexigibilidade.

1. Afasta-se violação do art. 535 do CPC quando implicitamente prequestionada 

a matéria objeto do recurso especial.
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(...)

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1.218.364/RS, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada 

TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 19.02.2013, DJe 27.02.2013)

Processual Civil. Recurso especial. Inexistente violação do art. 535 do CPC. 

Matéria ventilada implicitamente. Violação dos arts. 165, 458, II e III. Inexistência. 

Acórdão bem fundamentado. Dissídio jurisprudencial não confi gurado. Acórdão 

recorrido decidido à luz da legislação estadual. Vedado o exame da controvérsia 

em sede de recurso especial.

1. Afasta-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC quando o Tribunal, ainda 

que implicitamente, emite juízo de valor a respeito da questão tida por omissa.

2. Em nosso sistema processual, o juiz não está adstrito aos fundamentos 

legais apontados pelas partes. Exige-se apenas que a decisão seja fundamentada, 

aplicando o magistrado, ao caso concreto, a legislação por ele considerada 

pertinente. Caso em que o Tribunal de origem bem fundamentou seu 

entendimento, afastando, ainda que implicitamente, as teses do recurso especial.

(...) 6. Recurso especial conhecido parcialmente, mas nessa parte não provido.

(REsp 1.049.969/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

24.06.2008, DJe 22.08.2008)

Tributário e Processual Civil. IPI. Direito de creditamento. Violação do art. 535 

do CPC não-confi gurada. Embargos de declaração. Caráter protelatório. Não-

ocorrência. Multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. Descabimento.

1. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando implicitamente 

prequestionada a matéria infraconstitucional deduzida nas razões do recurso 

especial.

(...)

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente 

provido para afastar a multa de que trata o art. 538, parágrafo único, do CPC.

(REsp 214.940/PI, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, 

julgado em 03.05.2005, DJ 27.06.2005, p. 308).

Com relação à alegada omissão quanto ao estabelecimento de parâmetros 

temporais a serem observados para defi nição da indenização a ser arbitrada em 

sede de liquidação de sentença, haverá contrariedade ao art. 535 do Código de 

Processo Civil quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta, e não 

quando os argumentos invocados não restarem estampados no julgado, como 

pretende a parte Recorrente.
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O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta 

Corte Superior, de cujo teor merece destaque a dispensa ao julgador de rebater, 

um a um, os argumentos trazidos pelas partes (v.g. Corte Especial, EDcl nos 

EDcl nos EREsp 1.284.814/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 

de 03.06.2014; 1ª Turma, EDcl nos EDcl no AREsp 615.690/SP, Rel. Min. 

Sérgio Kukina, DJe de 20.02.2015; e 2ª Turma, EDcl no REsp 1.365.736/PE, 

Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 21.11.2014).

E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi 

examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa 

e cotejo ao fi rme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso, conforme 

excerto do acórdão recorrido que trago à colação (fl . 2.266e):

a) omissão quanto ao limite temporal inicial dos eventuais danos a serem 

reparados

(...) Observe-se que, conquanto silente o acórdão recorrido sobre a limitação 

temporal requerida pela Embargante, é certo que a condenação determinada não 

é possível ser cindida em relação ao período.

Com efeito, e considerando-se que a Embargante aponta como marco 

temporal data posterior à elaboração de Termo de Compromisso firmado 

em 1987, deduz-se que pretende a Embargante que o dano ambiental a ser 

reparado seja o que foi causado por ela a partir de então, o que, registre-se, 

não é possível ser determinado em relação ao tempo. Trata-se, na verdade, de 

sequelas ecológicas antigas, não determináveis por ano. A poluição de um rio, por 

exemplo, não se apresentaria na forma de 1km de poluição por ano.

Na verdade, ao ter o MM. Juízo a quo determinado que “a indenizeção deve 

ser arbitrada com razoabilidade”, já engloba todo o cuidado que se deve ter na 

avaliação a ser realizada por perito.

Ademais, a extensão do dano ecológico a ser reparado, conforme disposto na 

r. sentença monocrática, será objeto de análise na fase de liquidação, pelo juízo 

da execução.

Logo, conquanto efetivamente omisso o decisum com relação ao limite 

temporal requerido, é certo que a sua análise fi ca prejudicada, eis que relegada 

para a fase de liquidação a apuração da reparação ecológica determinada na r. 

sentença a quo e mantida pelo v. acórdão recorrido.

No que diz respeito à preliminar de cerceamento de defesa, observo que, 

em seu voto, o Senhor Relator acolheu tal alegação, por entender tratar-se de 

questão de natureza fática, na qual não se impõe o procedimento do art. 330, do 

Código de Processo Civil.
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Desse modo, a par dos fundamentos trazidos, os quais também adoto 

como razão de decidir, entendo, ainda, que a controvérsia cinge-se à efetiva 

demonstração do nexo de causalidade entre o ato poluidor e a obrigação de 

reparar o respectivo dano, tendo em vista a previsão do art. 94, do Código de 

Defesa do Consumidor, aplicável às ações civis públicas, por força do art. 21, da 

Lei n. 7.347/1985.

Com efeito, o aludido dispositivo legal remete à fase de liquidação a 

quantifi cação da extensão do dano, advindo de comprovada afronta a direito 

individual homogêneo ou difuso. Nesse sentido, registro julgados desta Corte:

Direito Processual. Recurso representativo de controvérsia (art. 543-C, CPC). 

Direitos metaindividuais. Ação civil pública. APADECO x BANESTADO. Expurgos 

infl acionários. Alcance subjetivo da sentença coletiva. Limitação aos associados. 

Inviabilidade. Ofensa à coisa julgada. Multa prevista no art. 475-J, CPC. Não 

incidência.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A sentença genérica proferida na ação 

civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento 

dos chamados expurgos infl acionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que 

seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição fi nanceira do Estado 

do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/

execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se 

aplica ao caso a limitação contida no art. 2º-A, caput, da Lei n. 9.494/1997.

1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, 

não confere ao vencido o atributo de devedor de “quantia certa ou já fixada em 

liquidação” (art. 475-J do CPC), porquanto, “em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica”, apenas “fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados” (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez 

necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável 

a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.

2. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.247.150/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado 

em 19.10.2011, DJe 12.12.2011, destaque meu).

Recurso especial. Direito do Consumidor. Dano presumido. Direitos individuais 

homogêneos e difusos. Produto indevido. Risco à saúde e à segurança. 

Pretensão indenizatória. Artigo 6º, I e VI do CDC. Cabimento. Direitos individuais 

homogêneos e difusos. Fixação genérica. Liquidação.

1. A disponibilização de produto em condições impróprias para o consumo 

não apenas frustra a justa expectativa do consumidor na fruição do bem, como 

também afeta a segurança que rege as relações consumeristas.
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2. No caso, houve violação do direito básico do consumidor à incolumidade da 

saúde do consumidor (art. 6º, I, do CDC) ante a potencialidade de lesão pelo consumo 

do produto comercializado: leite talhado.

3. Necessidade de reparação dos prejuízos causados aos consumidores 

efetivamente lesados e à sociedade como um todo, na forma dos artigos 95 do CDC 

e 13 da Lei n. 7.347/1985 visto que a conduta dos réus mostrou-se nociva à saúde da 

coletividade, enquanto potencialmente consumidora do produto deteriorado.

4. Inafastável a condenação genérica quanto aos danos morais e materiais, a ser 

fi xada em liquidação.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1.334.364/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 18.02.2016, DJe 23.02.2016, destaques meus).

Da análise da sentença de primeiro grau, confi rmada nesse ponto pelo 

tribunal de origem, conclui-se que o reconhecimento do nexo de causalidade 

deu-se com base nos seguintes elementos (fls. 1.662/1.667e): a) nota no 

Jornal O Globo, em 19.08.1988, na qual a CSN teria reconhecido que seria 

a principal poluidora da bacia hidrográfi ca em questão, dezesseis anos após 

a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente de 

Estocolmo, ocorrida em 1972; b) Relatório de auditoria realizada pela Fundação 

Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA na mesma época; e c) a 

celebração de diversos Termos de Ajustamento de Conduta após o ajuizamento 

da presente ação, por meio dos quais foram alterados os procedimentos 

relacionados à produção industrial da empresa, representaria o reconhecimento 

da responsabilidade pela degradação ambiental promovida no passado.

Nesse contexto, entendo configurado o cerceamento de defesa da 

Recorrente, porquanto a sentença genérica, mencionada pelo aludido art. 94, 

do Código de Defesa do Consumidor, não dispensa a demonstração do nexo de 

causalidade entre o ato poluidor e o dano a ser reparado, devendo, portanto, ser 

certa, fi xando-se a norma jurídica para o caso concreto.

Assim, noto que os parâmetros utilizados até o momento para a respectiva 

comprovação são frágeis, ocorridos há quase trinta anos e de natureza fática.

Além disso, entendo que os mencionados Termos de Ajustamento de 

Conduta, celebrados após o ajuizamento da presente ação, por si sós, são 

insuficientes à imposição de condenação por atos pretéritos, nos moldes 

estabelecidos pelo tribunal de origem, por terem modifi cado o regramento 

jurídico envolvendo a atividade industrial tida por poluidora.
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Revela-se, portanto, necessária a produção de provas, especialmente a 

prova pericial, para a aferição do mencionado nexo causal, sendo insufi cientes os 

elementos utilizados até o momento para a respectiva comprovação, conforme 

bem fi rmado pelo Relator.

Isto posto, acompanho o Relator e dou provimento ao recurso especial da 

Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, para acolher a preliminar de cerceamento 

de defesa e anular o acórdão recorrido e a sentença, determinando o retorno 

dos autos ao Juízo de primeiro grau, para a necessária produção de provas, em 

especial, a prova pericial, restando prejudicados os demais pedidos formulados 

pela Recorrente. Julgo prejudicados os recursos especiais de IBAMA, Ministério 

Público Federal e Associação Defensores da Terra.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.619.009-PR (2016/0208591-7)

Relatora: Ministra Regina Helena Costa

Recorrente: Andrade Gutierrez Engenharia S/A

Advogados: Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto e outro(s) - 

SP112208

Bruna Silveira Sahadi e outro(s) - DF040606

Recorrido: União

EMENTA

Processual Civil. Administrativo. Recurso especial. Improbidade 

administrativa. Código de Processo Civil de 2015. Aplicabilidade. 

Acórdão recorrido. Nulidade omissão. Ausência de vícios. 

Aplicabilidade do instituto da prevenção às causas continentes. 

Interpretação conjunta do art. 2º, parágrafo único, LACP e 93, do 

CDC. Dano de abrangência nacional. Proximidade da produção 

probatória. Súmula 7/STJ.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão 

realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data 
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da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, 

in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A fundamentação adotada no acórdão recorrido é sufi ciente 

para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente a alegada 

nulidade, bem como o pressuposto a ensejar a oposição de embargos 

de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III - Aplicabilidade do instituto da prevenção às causas 

continentes. Discussão superada com o advento do Código de Processo 

Civil de 2015 (arts. 56 e seguintes).

IV - Por força do princípio da integração, as normas processuais 

coletivas são aplicáveis às ações civis públicas por improbidade 

administrativa. Interpretação conjunta dos arts. 2º, parágrafo único, da 

Lei n. 7.347/1985 e 93, da Lei n. 8.078/1990.

V - Acórdão recorrido que considerou o dano de abrangência 

nacional, não só diante da magnitude da lesão causada à coletividade, 

como também em razão de os fatos apontados na exordial terem 

ocorrido em locais diversos. Fundamentação sufi ciente a respaldar a 

aplicação do regramento. Opção do autor. Precedentes.

VI - Proximidade da produção probatória advinda dos juízos 

criminais. Eventual análise envolvendo a desnecessidade de produção 

de prova pericial ou de juntada de novas provas advindas do Juízo 

criminal esbarra no óbice contido na Súmula 7, do STJ, segundo a 

qual “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

VII - Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Primeira Turma 

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Gurgel de 

Faria, Napoleão Nunes Maia Filho (que ressalvou o seu ponto de vista) e Sérgio 

Kukina (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
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Assistiram ao julgamento o Dr. Luis Justiniano Haiek Fernandes, pela 

parte recorrente: Andrade Gutierrez Engenharia S/A e o Dr. Adriano Martins 

de Paiva, pela parte recorrida: União.

Brasília (DF), 07 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe 16.3.2017

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Trata-se de Recurso Especial 

interposto por Construtora Andrade Gutierrez S.A., contra acórdão prolatado, 

por unanimidade, pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no 

julgamento de agravo de instrumento, assim ementado (fl . 152e):

Agravo de instrumento. Administrativo. Ação civil pública. Ato de improbidade. 

Proposta pela União. Dano de natureza difusa. Competência. Foro da capital do 

Estado.

1. Conforme anotado pelo Juízo de Primeiro Grau, deve-se levar em conta 

para a fi xação da competência deste juízo que os fatos (e o dano) não ocorreram 

unicamente no Estado do Rio de Janeiro. Como bem cuidou a União, houve uma 

multiplicidade de condutas, praticadas em diversos pontos do território nacional 

e inclusive internacional. Com efeito, os fatos discutidos na demanda originária 

abalaram a credibilidade das instituições de modo geral e, portanto, podem ser 

classifi cados como danos nacionais.

2. A previsão contida no art. 93 da Lei n. 8.078/1990, segundo a qual é 

competente o foro da Capital do Estado para os casos de danos de âmbito 

nacional, como é a hipótese em exame.

3. Registre-se, ainda, que os elementos dos autos demonstram que a maior 

parte dos elementos probatórios relativos ao caso em comento encontra-se 

concentrada em Curitiba/PR. Tal critério é adotado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, também, como parâmetro para estabelecer a competência para o 

julgamento da ação civil pública por ato de improbidade.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl s. 184/189e).

Com amparo no art. 105, III, c, da Constituição da República, aponta-se 

ofensa aos dispositivos a seguir relacionados, alegando-se, em síntese, que:
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I. Art. 489, § 1º, III, do Código de Processo Civil – o acórdão recorrido 

seria nulo por ausência de fundamentação, porquanto não teria se manifestado 

a respeito de omissões veiculadas pela via dos embargos de declaração: a) 

aplicabilidade do art. 93, II, da Lei n. 8.078/1990 em detrimento do art. 109, § 

1º, da Constituição da República; b) inaplicabilidade do instituto da prevenção 

às causas continentes; c) o alegado dano não teria ocorrido no Juízo de origem, 

razão pela qual a ação deveria ser redistribuída à Seção Judiciária do Rio de 

Janeiro, sede da PRETROBRAS, ou de São Paulo, local da assinatura dos 

contratos questionados;

II. Art. 1.022, II, do Código de Processo Civil - ultrapassada a preliminar 

de nulidade, entende que o acórdão recorrido deve ser integrado, suprindo-se as 

omissões anteriormente apontadas;

III. Art. 56, Do Código de Processo Civil (art. 104, do Código de Processo 

Civil de 1973) - a ação civil pública por improbidade administrativa, originária 

do presente recurso, é continente àquela em relação à qual se deu a sua 

distribuição, por prevenção, no Juízo de origem. Contudo, tal instituto não seria 

aplicável às hipóteses de continência, nos termos do art. 2º, parágrafo único, da 

Lei n. 7.347/1985;

IV. Art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 7.347/1985 e 93, II, da Lei n. 

8.070/1990 - a valoração do dano como de abrangência nacional não 

corresponde à causa de pedir e pedidos formulados na inicial da ação em 

questão, que persegue a reparação de dano de natureza local;

Com contrarrazões, (fl s. 275/285e) o recurso foi admitido (fl . 303e).

É o Relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa (Relatora): Por primeiro, consoante o 

decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, 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 2015.

Sustenta a Recorrente a nulidade do acórdão recorrido, por ausência de 

fundamentação, porquanto, a despeito da oposição de embargos de declaração 

perante o tribunal de origem, não teria havido manifestação daquela Corte 

quanto a questões relevantes para o deslinde da controvérsia.
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Conforme relatado anteriormente, aduz-se que o acórdão recorrido teria 

sido omisso quanto às alegações concernentes a: a) aplicabilidade do art. 93, 

II, da Lei n. 8.078/1990 em detrimento do art. 109, § 1º, da Constituição da 

República; b) inaplicabilidade do instituto da prevenção às causas continentes; 

c) o alegado dano não teria ocorrido no Juízo de origem, razão pela qual a 

ação deveria ser redistribuída à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sede da 

PETROBRAS, ou de São Paulo, local da assinatura dos contratos questionados 

- o que ensejaria a  declaração de sua nulidade, uma vez que os embargos de 

declaração opostos em segundo grau teriam sido rejeitados sem enfrentamento 

pormenorizado das questões por ela veiculados.

Consoante o art. 1.022 do CPC/2015, cabe a oposição de embargos de 

declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou 

a requerimento; e, iii) corrigir erro material.

A omissão, defi nida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão 

deixar de se manifestar sobre tese fi rmada em julgamento de casos repetitivos 

ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra 

em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1º, no sentido de não 

se considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à 

paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão 

decidida; ii) emprega conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos 

que se prestariam a justifi car qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os 

argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infi rmar a conclusão 

adotada pelo julgador; v) invoca precedente ou enunciado de súmula, sem 

identifi car seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob 

julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de seguir enunciado de 

súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a 

existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do CPC/2015 impõe a 

necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam 

aptidão, em tese, para infi rmar a fundamentação do julgado embargado. Nesse 

sentido, confi ra-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de infi rmar 

a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada fundamentada a 

decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos trazidos pelas partes que 
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sejam capazes, por si sós e em tese, de infi rmar a conclusão que embasou a 

decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de analisar fundamento constante 

da alegação da parte, terá havido omissão suscetível de correção pela via dos 

embargos de declaração. Não é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por 

exemplo, embargos de declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado 

a pronunciar-se sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto 

normativo ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos 

levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada na 

decisão.

(Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p. 

1.249-1.250, destaque no original):

Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:

Processual Civil. Embargos de declaração em mandado de segurança 

originário. Indeferimento da inicial. Omissão, contradição, obscuridade, erro 

material. Ausência.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-

se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro 

material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir 

a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a 

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo 

dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infi rmar a conclusão 

adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente 

mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em 

jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência 

entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações 

intentadas objetivam, ao fi nal, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja 

constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em 

virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se 

divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de 

Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada 

TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016)

Da análise dos autos, verifi co que, embora o tribunal de origem tenha 

rejeitado os aludidos embargos de declaração, as questões suscitadas pela 
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Recorrente foram enfrentadas no acórdão recorrido nos seguintes termos (fl s. 

149/151e):

A questão posta para análise por esta Corte cinge-se ao exame da alegação de 

incompetência da Seção Judiciária de Curitiba/PR para o julgamento da demanda 

originária.

Conforme os elementos dos autos, a ação civil pública por ato de improbidade 

originária foi proposta pela União, com a fi nalidade de obter a condenação dos 

réus às penas previstas na Lei n. 8.492/1992, em razão, basicamente, de desvio de 

recursos públicos e de danos causados ao Erário.

Nos termos do disposto no art. 2º da Lei n. 7.347/1985, aplicável à hipótese dos 

autos, a competência para o julgamento da causa é do foro do local onde ocorrer 

o dano. O parágrafo único do referido dispositivo legal estabelece que o Juízo 

no qual for proposta a ação será considerado prevendo (sic) para todas as ações 

posteriormente intentadas, que possuam o mesmo objeto ou a mesma causa de 

pedir.

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde 

ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a 

causa.

Parágrafo único A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para 

todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir 

ou o mesmo objeto.

Destaco, inicialmente, que a demanda de origem (ACP n. 5027001-

47.2015.404.7000) foi distribuída por dependência à ACP n. 5006695-

57.2015.404.7000, em observância, portanto, ao disposto no parágrafo único do 

art. 2º da Lei n. 7.347/1985.

Em relação à incidência do disposto no art. 109, § 2º da Constituição Federal, 

como bem ressaltou a Juíza de Primeiro Grau, Com relação ao óbice constitucional 

referido pela embargante, cumpre observar que aqui se trata de questão de conexão 

(para a embargante, de continência). A decisão deixou claro que, em uma outra 

hipótese, o objetivo do legislador é o de evitar decisões confl itantes, razão pela qual a 

competência deste juízo resulta fi xada com a distribuição da anterior ação proposta 

pelo Ministério Público.

Com efeito, nada obstante as alegações deduzidas pela parte agravante, 

notadamente no que se refere à hierarquia das normas, destaco que a 

interpretação do conjunto normativo que rege a matéria deve ser procedido 

de forma sistemática, sendo inadequada a consideração de uma única regra, 

isoladamente do restante do sistema legal.

De outro lado, o dano considerado na petição inicial da demanda originária 

atingiu a coletividade de maneira geral, tendo ocorrido simultaneamente em relação 

a todos os brasileiros, embora o recebimento de suposta propina tenha acontecido, 

em tese, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

184

Registre-se, ainda, que os danos apontados pela parte autora da ação civil pública 

originária relacionam-se à alegada formação de cartel, cuja atuação teria sido 

identifi cada em diversos projetos e obras da PETROBRAS, no período compreendido 

entre os anos de 2004 e 2012. Assim, tais danos ocorreram em locais diversos, não 

se limitando ao território de um município ou de um estado, havendo inclusive a 

indicação de danos referentes a obras realizadas no Estado do Paraná (Refi naria 

Presidente Getúlio Vargas - REPAR).

Os danos em relação aos quais a União busca o ressarcimento, portanto, são 

de natureza difusa, na medida em que afetam a todos os cidadãos brasileiros, 

e apresentam abrangência nacional, uma vez que ocorreram em diversas 

localidades no país.

Ainda, conforme anotado pelo Juízo de Primeiro Grau, deve-se levar em conta 

para a fi xação da competência deste juízo que - ao contrário do que sustenta 

a excipiente - os fatos (e o dano) não ocorreram unicamente no Estado do Rio 

de Janeiro. Como bem cuidou a União, houve uma multiplicidade de condutas, 

praticadas em diversos pontos do território nacional e inclusive internacional 

(lavagem de dinheiro por meio de instituições fi nanceiras situadas no exterior). 

Com efeito, os fatos discutidos na demanda originária abalaram a credibilidade 

das instituições de modo geral e, portanto, podem ser classifi cados como danos 

nacionais.

Aplica-se à hipótese dos autos, portanto, a previsão contida no art. 93 da Lei 

n. 8.078/1990, segundo a qual é competente o foro da Capital do Estado para os 

casos de danos de âmbito nacional, como é a hipótese em exame.

(...)

Registre-se, ainda, que os elementos dos autos demonstram que a maior 

parte dos elementos probatórios relativos ao caso em comento encontra-se 

concentrada em Curitiba/PR. Tal critério é adotado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, também, como parâmetro para estabelecer a competência para o 

julgamento da ação civil pública por ato de improbidade (o grifo não constava 

no original).

Com efeito, depreende-se da leitura do acórdão recorrido que as questões 

suscitadas pelo Recorrente em sede de embargos de declaração haviam sido 

previamente abordadas, ainda que contrariamente ao seu interesse, não havendo 

que se falar em nulidade, nem, tampouco, em vícios por afronta aos arts. 489, § 

1º, III e 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Cumpre esclarecer que, consoante o entendimento adotado em segundo 

grau, a aplicação do art. 93, II, da Lei n. 8.078/1990 decorreu de interpretação 

sistemática dada às normas processuais. Além disso, fi rmou-se a possibilidade 

de distribuição de ações por prevenção, entre causas conexas ou continentes, 

com o objetivo de evitar a prolação de decisões judiciais confl itantes. Por fi m, 
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adotou-se o critério de abrangência nacional dos danos, objeto das ações civis 

públicas, para a defi nição do Juízo competente, não havendo que se falar, nesse 

contexto, na necessidade de demonstração pormenorizada de seu refl exo no 

Estado do Paraná.

A controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da 

disciplina normativa e cotejo ao fi rme posicionamento jurisprudencial aplicável 

à hipótese.

O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito 

desta Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos 

declaratórios uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015 (v.g. Corte 

Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1.431.157/PB, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, DJe de 29.06.2016; 1ª Turma, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 

11041181/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes, DJe de 29.06.2016; e 2ª Turma, 

EDcl nos EDcl no REsp 1.334.203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 

24.06.2016).

No que tange ao mérito, a pretensão da Recorrente pode ser assim 

resumida: a) o instituto da prevenção não seria aplicável às hipóteses de processos 

continentes, mas somente aos casos de conexão; b) a abrangência nacional do 

dano tratado na ação civil pública por improbidade administrativa originária, 

assim considerado pelo tribunal de origem não corresponderia à causa de pedir 

e pedido veiculados na respectiva inicial; e c) a competência para o julgamento 

da ação não poderia ser determinada pela proximidade do Juízo com a produção 

probatória, uma vez que tal critério é somente destinado a uma escolha dentre 

diversos Juízos competentes para o julgamento de uma mesma ação.

A ACP n. 5027001-47.2015.404.7000, originária do presente recurso 

e ajuizada pela União, foi distribuída à 3ª Vara Federal de Curitiba/PR por 

dependência à ACP n. 5006695-57.2015.404.7000, ajuizada pelo Ministério 

Público Federal.

O tribunal de origem entendeu que, em se tratando de processos conexos 

ou continentes, a distribuição poderia dar-se por prevenção, promovendo uma 

interpretação sistemática das normas processuais envolvendo a matéria, com o 

objetivo de evitar decisões confl itantes.

É importante frisar que a Recorrente não questiona a prejudicialidade 

existente entre ambas as ações, mas entende que a segunda ação distribuída ao 

Juízo de primeiro grau, ACP n. 5027001-47.2015.404.7000 seria continente à 

primeira, ACP n. 5006695-57.2015.404.7000.
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Por tal razão, entende inaplicável ao caso o parágrafo único do art. 2º, 

da Lei n. 7.347/1985, o qual seria destinado somente a processos conexos, ou 

seja, que apresentem a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. No caso dos 

autos, segundo a Recorrente, a ação continente atrairia a competência para o 

julgamento da ação contida, nos termos do art. 104 do Código de Processo Civil 

de 1973.

Consoante veiculado nas razões recursais, a 3ª Turma desta Corte, mais 

especificamente em feitos de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (v.g. 

REsp 1.051.652/TO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 03.10.2011), adota o 

entendimento segundo o qual o art. 106, do Código de Processo Civil de 1973, 

somente seria aplicável aos casos de processos conexos. Contudo, discordo do 

aludido posicionamento.

A respeito dos institutos, assim ensina Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

de Andrade Nery:

Há continência entre causas toda vez que o objeto de uma (causa continente), 

por ser mais amplo, abrange o da outra (causa contida). A diferença entre as ações 

continente e conteúdo é, portanto, quantitativa. A continência não deixa de 

ser uma espécie de conexão, sendo que a consequência processual advinda da 

existência de uma outra é a mesma: a modifi cação da competência. A distinção 

teórica que existe entre conexão e continência não tem outra consequência 

prática. (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 14ª edição, 

São Paulo, Revista dos Tribunais, 2014, pp. 104-105).

A diferenciação proposta pela Recorrente não se coaduna com os conceitos 

doutrinários dos institutos jurídicos em questão, tendo restado, inclusive, 

superada a partir do Código de Processo Civil de 2015 que, expressamente, 

tratou da conexão e da continência de maneira similar. Confi ra-se:

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver 

identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser 

mais amplo, abrange o das demais.

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta 

anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem 

resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, 

onde serão decididas simultaneamente.

Adotando a mesma orientação, confi ra-se a decisão monocrática prolatada 

no CC 134.854, Relator Ministro Mauro Campbell, DJe 29.10.2014.
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Neste contexto, não vislumbro afronta ao apontado art. 106, do Código de 

Processo Civil de 1973, por meio da qual se pretende impugnar a distribuição 

por prevenção entre causas reconhecidamente continentes pela Recorrente.

Dessarte, verifi co que o acórdão recorrido adotou entendimento pacifi cado 

nesta Corte no sentido de que, por força do princípio da integração, não 

havendo na Lei n. 8.429/1992 regramento específico quanto às regras de 

competência territorial, devem ser aplicados outros diplomas legais que 

compõem o microssistema processual coletivo, a exemplo das Leis n. 4.717/1965, 

n. 7.347/1985, 8.078/1990 e 12.016/2009.

De tal modo, as regras processuais gerais somente seriam utilizadas caso 

ainda subsistente a lacuna legal.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

Conflito negativo de competência. Ação de improbidade administrativa. 

Local do dano - Art. 2º da Lei n. 7.347/1985. Divergência quanto à amplitude do 

dano. Prevalência da localidade onde se localizam a maior parte dos elementos 

probatórios. Prejuízos mais graves sobre a sede de trabalho dos servidores 

públicos envolvidos. Interpretação teleológica. Celeridade processual, ampla 

defesa e razoável duração do processo.

1. Discute-se nos autos a competência para processar e julgar ação civil pública 

de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal contra 

servidores públicos e particulares envolvidos na prática de crimes de descaminho 

de cigarros oriundos do Paraguai e destinados ao Estado de Sergipe.

2. Não há na Lei n. 8.429/1992 regramento específico acerca da competência 

territorial para processar e julgar as ações de improbidade. Diante de tal omissão, 

tem-se aplicado, por analogia, o art. 2º da Lei n. 7.347/1985, ante a relação de mútua 

complementariedade entre os feitos exercitáveis em âmbito coletivo, autorizando-se 

que a norma de integração seja obtida no âmbito do microssistema processual da 

tutela coletiva.

(...)

5. Interpretação que se coaduna com os princípios da celeridade processual, 

ampla defesa e duração razoável do processo.

6. Confl ito conhecido para declarar competente o juízo federal de São Paulo, o 

suscitante.

(CC 97.351/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 

27.05.2009, DJe 10.06.2009, destaque meu).

Administrativo. Processual Civil. Improbidade administrativa. Litisconsortes. 

Prazo em dobro para apresentação de defesa prévia. Ausência de previsão 
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na LIA. Utilização dos institutos e mecanismos das normas que compõem o 

microssistema de tutela coletiva. Art. 191 do CPC. Aplicabilidade. Recurso especial 

não conhecido.

1. Os arts. 21 da Lei da Ação Civil Pública e 90 do CDC, como normas de envio, 

possibilitaram o surgimento do denominado Microssistema ou Minissistema de 

proteção dos interesses ou direitos coletivos amplo senso, no qual se comunicam 

outras normas, como o Estatuto do Idoso e o da Criança e do Adolescente, a Lei da 

Ação Popular, a Lei de Improbidade Administrativa e outras que visam tutelar direitos 

dessa natureza, de forma que os instrumentos e institutos podem ser utilizados para 

“propiciar sua adequada e efetiva tutela” (art. 83 do CDC).

(...)

3. Recurso especial não conhecido.

(REsp 1.221.254/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado 

em 05.06.2012, DJe 13.06.2012, destaque meu).

O tribunal de origem, ao apreciar a questão atinente à extensão do dano, 

assim se manifestou (fl . 150e):

(...)

De outro lado, o dano considerado na petição inicial da demanda originária 

atingiu a coletividade de maneira geral, tendo ocorrido simultaneamente em 

relação a todos os brasileiros, embora o recebimento de suposta propina tenha 

acontecido, em tese, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Registre-se, ainda, que os danos apontados pela parte autora da ação civil pública 

originária relacionam-se à alegada formação de cartel, cuja atuação teria sido 

identifi cada em diversos projetos e obras da PETROBRAS, no período compreendido 

entre os anos de 2004 e 2012. Assim, tais danos ocorreram em locais diversos, não 

se limitando ao território de um município ou de um estado, havendo inclusive a 

indicação de danos referentes a obras realizadas no Estado do Paraná (Refi naria 

Presidente Getúlio Vargas - REPAR).

Os danos em relação aos quais a União busca o ressarcimento, portanto, são 

de natureza difusa, na medida em que afetam a todos os cidadãos brasileiros, 

e apresentam abrangência nacional, uma vez que ocorreram em diversas 

localidades no país.

Ainda, conforme anotado pelo Juízo de Primeiro Grau, deve-se levar em conta 

para a fixação da competência deste juízo que - ao contrário do que sustenta a 

excipiente - os fatos (e o dano) não ocorreram unicamente no Estado do Rio de 

Janeiro. Como bem cuidou a União, houve uma multiplicidade de condutas, 

praticadas em diversos pontos do território nacional e inclusive internacional 

(lavagem de dinheiro por meio de instituições fi nanceiras situadas no exterior). 

Com efeito, os fatos discutidos na demanda originária abalaram a credibilidade 
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das instituições de modo geral e, portanto, podem ser classifi cados como danos 

nacionais.

Aplica-se à hipótese dos autos, portanto, a previsão contida no art. 93 da Lei 

n. 8.078/1990, segundo a qual é competente o foro da Capital do Estado para os 

casos de danos de âmbito nacional, como é a hipótese em exame.

Com efeito, esta Corte tem admitido a aplicação do art. 93, da Lei n. 

8.078/1990 na hipótese de dano de abrangência nacional, tratando-se de opção 

legislativa conferida ao autor, observada a competência da Justiça Federal.

É o que se extrai do seguinte julgado:

Confl ito positivo de competência. Demandas coletivas promovidas contra a 

ANEEL. Discussão acerca da metodologia de reajuste tarifário. Lei n. 7.347/1985. 

Distribuição de energia elétrica. Conexão.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que 

“havendo causa de modifi cação da competência relativa decorrente de conexão, 

mediante requerimento de qualquer das partes, esta Corte Superior tem admitido 

a suscitação de confl ito para a reunião das ações propostas em separado, a fi m 

de que sejam decididas conjuntamente (simultaneus processus) e não sejam 

proferidas decisões divergentes, em observância aos princípios da economia 

processual e da segurança jurídica”.

2. No presente caso, trata-se de confl ito positivo de competência proposto 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL em face do Juízo da 3ª Vara 

Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais e outros, em demandas de índole 

coletiva, cujo objeto é a discussão da metodologia de reajuste tarifário aplicado 

pela ANEEL desde 2002 às concessionárias de distribuição de energia elétrica. 

Nessa linha, verifi cando-se que nas ações há as mesmas alegações (ilegalidade 

do reajuste tarifário aplicado pela ANEEL desde 2002), aplicáveis a todas as 

concessionárias, é imperioso que se dê uma única solução para todas.

(...)

10. Reconhecida a abrangência nacional do conflito, cumpre definir o juízo 

competente, destacando-se que, ante o interesse da ANEEL no pólo passivo de todas 

as demandas, a competência é, indubitavelmente, da Justiça Federal (art. 109, I, da 

Constituição Federal).

11. Em razão do disposto no artigo 93, II, do Código de Defesa do Consumidor, 

sendo o suposto dano nacional, a competência será concorrente da capital do Estado 

ou do Distrito Federal, a critério do autor, tendo em vista sua comodidade na defesa 

dos interesses transidividuais lesados e o mais efi caz acesso à Justiça, uma vez que 

“não há exclusividade do foro do Distrito Federal para o julgamento de ação civil 

pública de âmbito nacional. Isto porque o referido artigo ao se referir à Capital do 

Estado e ao Distrito Federal invoca competências territoriais concorrentes, devendo 
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ser analisada a questão estando a Capital do Estado e o Distrito Federal em planos 

iguais, sem conotação específi ca para o Distrito Federal” (CC 17.533/DF, Rel. Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito, Segunda Seção, julgado em 13.09.2000, DJ 

30.10.2000, p. 120).

12. No presente caso, como já visto, o dano atinge todo país, tendo sido 

apresentadas várias ações idênticas em foros concorrentes (Capitais de Estados 

e Distrito Federal). Dessa forma, a prevenção deverá determinar a competência.

12. Pela leitura do art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 7.347/1985 deve ser fi xado 

como foro competente para processar e julgar todas as ações o juízo a quem foi 

distribuída a primeira ação (CC 22.693/DF, Rel. Ministro José Delgado, Primeira 

Seção, julgado em 09.12.1998, DJ 19.04.1999). Assim, como a primeira ação 

coletiva foi proposta pela Associação de Defesa de Interesses Coletivos - ADIC, em 

20.10.2009, perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, esta é a 

competente para o julgamento das demais causas.

13. Salienta-se que, conforme informações de fl s. 3.174, a Ação Civil Pública 

n. 2009.38.00.027553 - 0, que tramitou na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de 

Minas Gerais, foi julgada extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, 

inciso VI, do CPC, com recurso pendente de julgamento no TRF da 1ª Região.

14. Conforme enunciado Sumular 235/STJ “A conexão não determina a reunião 

dos processos, se um deles já foi julgado”. Porém, se o confl ito decorre de regra 

de competência absoluta (art. 93, inciso II, do CDC), como no presente caso, não 

há restrição a seu conhecimento após prolatada a sentença, desde que não haja 

trânsito em julgado.

15. Confl ito conhecido para declarar a competência da 3ª Vara Federal da 

Seção Judiciária de Minas Gerais.

(CC 126.601/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 27.11.2013, DJe 05.12.2013, destaque meu).

Processual Civil. Ação civil pública. Ausência de prequestionamento. Súmula 

282/STF. Serviço de telefonia. Competência da Vara da Capital para o julgamento 

da demanda. Art. 2º da Lei n. 7.347/1985. Potencial lesão a direito supra-individual 

de consumidores de âmbito regional. Aplicação do art. 93 do CDC.

1. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especifi camente 

enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. 

Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.

2. Trata a hipótese de Ação Civil Pública ajuizada com a fi nalidade de discutir a 

prestação de serviço de telefonia para a defesa de consumidores de todo o Estado 

do Rio Grande do Sul.

3. O art. 2º da Lei n. 7.347/1985 estabelece que a competência para o 

julgamento das ações coletivas para tutela de interesses supra-individuais seja 

defi nida pelo critério do lugar do dano ou do risco.
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4. O CDC traz vários critérios de defi nição do foro competente, segundo a 

extensão do prejuízo. Será competente o foro do lugar onde ocorreu – ou possa 

ocorrer – o dano, se este for apenas de âmbito local (art. 93, I). Na hipótese de 

o prejuízo tomar dimensões maiores - dano regional ou dano nacional -, serão 

competentes, respectivamente, os foros da capital do Estado ou do Distrito 

Federal (art. 93, II).

5. Ainda que localizado no capítulo do CDC relativo à tutela dos interesses 

individuais homogêneos, o art. 93, como regra de determinação de competência, 

aplica-se de modo amplo a todas as ações coletivas para defesa de direitos 

difusos, coletivos, ou individuais homogêneos, tanto no campo das relações de 

consumo, como no vasto e multifacetário universo dos direitos e interesses de 

natureza supraindividual.

6. Como, in casu, a potencial lesão ao direito dos consumidores ocorre em 

âmbito regional, à presente demanda deve ser aplicado o inciso II do art. 93 

do CDC, mantido o aresto recorrido que determinou a competência da Vara da 

Capital – Porto Alegre – para o julgamento da demanda. Precedente do STJ.

7. Recurso Especial não provido.

(REsp 448.470/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

28.10.2008, DJe 15.12.2009).

A respeito do tema, ensina Hugo Nigro Mazzilli:

a) Tratando-se de danos efetivos ou potenciais a interesses transindividuais, que 

atinjam todo o País, a tutela coletiva será de competência de uma vara do Distrito 

Federal ou da Capital de um dos Estados, a critério do autor. Se a hipótese se situar 

dentro dos moldes do art. 109, I, da CR, a competência será da Justiça federal; em caso 

contrário, da Justiça estadual ou distrital. A ação civil pública ou coletiva poderá, 

pois ser proposta, alternativamente, na Capital de um dos Estados atingidos ou na 

Capital do Distrito Federal” (A defesa dos interesses difusos em Juízo, 28ª edição. São 

Paulo, Saraiva: 2015, p. 331, destaque meu).

Importante mencionar que, em se tratando de ação civil pública por 

improbidade administrativa, esta Corte já reconheceu a natureza difusa de 

seu objeto, relacionado à tutela do patrimônio público. É o que se extrai dos 

seguintes julgados:

Processo Civil e Administrativo. Improbidade administrativa. Propositura de 

ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Cabimento. Precedentes. 

Cerceamento de defesa. Necessidade produção de provas. Reexame de matéria 

fático-probatória. Súmula n. 7 do STJ. Prequestionamento. Súmulas n. 282 e n. 

356/STF. Lei n. 8.437/1992. Oitiva prévia do ente público que não faz parte do 

polo passivo. Desnecessidade. Elemento subjetivo. Dolo caracterizado. Violação 
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do princípio da impessoalidade. Precedentes. Revisão da dosimetria das penas. 

Impossibilidade reexame de matéria fático-probatória. Súmula n. 7/STJ.

1. Cinge-se a controvérsia dos autos à aplicação ou não da Súmula Vinculante 

n. 13 aos agentes políticos. O Tribunal de origem manteve a condenação por 

improbidade administrativa, uma vez que a Prefeita do Município de Pilar do Sul/

SP Janete Pedrina de Carvalho Paes nomeou seu cônjuge, Maurício José Paes, para 

Secretário de Gabinete, Segurança Pública e Trânsito.

2. A jurisprudência desta Corte fi rmou entendimento no sentido de que “é cabível 

a propositura de ação civil pública que tenha como fundamento a prática de ato de 

improbidade administrativa, tendo em vista a natureza difusa do interesse tutelado. 

Também mostra-se lícita a cumulação de pedidos de natureza condenatória, 

declaratória e constitutiva nesta ação, porque sustentada nas disposições da Lei n. 

8.429/1992” (REsp 757.595/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma). Precedente.

3. Não é possível o conhecimento do recurso especial quando visa reformar 

entendimento do Tribunal a quo pela desnecessidade de produção de prova. 

Recorrente sustenta ter havido, com isso, cerceamento de sua defesa. Isso porque 

alterar a conclusão do julgador a quo, pela desnecessidade da prova, demandaria 

o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

4. Verifi ca-se que a Corte de origem não analisou, ainda que implicitamente, 

o art. 267, VI, do Código de Processo Civil. Desse modo, impõe-se o não 

conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, 

entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a 

viabilizar a pretensão recursal.

5. A Lei n. 8.437/1992, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares 

contra atos do Poder Público, não se aplica ao caso concreto, uma vez que 

ação civil pública foi direcionada apenas aos recorrentes, não fazendo parte da 

presente ação o ente público.

6. O Supremo Tribunal Federal fi rmou entendimento, no sentido de que as 

nomeações para cargos políticos não se subsumem, em regra, às hipóteses 

descritas na Súmula Vinculante n. 13/STF, no entanto, “a configuração do 

nepotismo deve ser analisado caso a caso, a fi m de se verifi car eventual “troca 

de favores” ou fraude a lei” (Rcl 7.590, Relator Min. Dias Toff oli, Primeira Turma, 

julgado em 30.09.2014, Acórdão Eletrônico DJe-224, DIVULG 13.11.2014, PUBLIC 

14.11.2014.).

7. As considerações feitas pelo Tribunal de origem NÃO afastam a prática 

do ato de improbidade administrativa, caso em que a conduta dos agentes 

se amoldam ao disposto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, pois atenta contra os 

princípios da Administração Pública, em especial a impessoalidade. Precedentes.

8. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a revisão da 

dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa 

implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na 
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Súmula n. 7/STJ, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais, da leitura do acórdão 

recorrido, exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções 

aplicadas, o que não é o caso vertente. Precedentes.

Recurso especial improvido.

(REsp 1.516.178/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado 

em 23.06.2015, DJe 30.06.2015, destaque meu).

Processual Civil. Administrativo. Ação civil pública. Lei de Improbidade 

Administrativa. Ex-prefeito. Inaplicabilidade da Lei n. 1.070/1950. Princípio da 

proporcionalidade. Discricionariedade do julgador na aplicação das penalidades. 

Reexame de matéria fática. Súmula n. 7/STJ. Legitimidade ativa do Ministério 

Público. Art. 129, III, da Constituição Federal. Ônus de sucumbência. Parte ré. Arts. 

18 e 19 da Lei n. 7.347/1985. Isenção. Descabimento. Violação do art. 535, II, do 

CPC. Julgamento extra e ultra petita. Inocorrência.

1. O “ex-prefeito não se enquadra dentre aquelas autoridades que estão 

submetidas à Lei n. 1.070/1950, que dispõe sobre os crimes de responsabilidade, 

podendo responder por seus atos em sede de Ação Civil Pública de Improbidade 

Administrativa” (REsp 764.836/SP, Relator Ministro José Delgado, Relator p/ 

acórdão Ministro Francisco Falcão, DJ 10.03.2008).

(...)

8. A promulgação da Constituição Federal de 1988 alargou o campo de atuação 

do Parquet, legitimando-o a promover o inquérito civil e a ação civil pública para 

a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros direitos 

difusos e coletivos (ratio essendi do art. 129, III, CF/1988).

9. Consectariamente, o Ministério Público está legitimado a defender os 

interesses transindividuais, quais sejam os difusos, os coletivos e os individuais 

homogêneos.

10. O inciso IV do art. 1º da Lei n. 7.347/1985 legitima o Ministério Público à 

propositura da ação civil pública em defesa de qualquer interesse difuso ou coletivo, 

abarcando nessa previsão o resguardo do patrimônio público, máxime diante do 

comando do art. 129, inciso III, da Carta Maior, que prevê a ação civil pública, agora 

de forma categórica, como instrumento de proteção do patrimônio público e social 

(Precedentes: REsp n. 686.993/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 25.05.2006; REsp n. 

815.332/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, DJU de 08.05.2006; e REsp n. 631.408/GO, Rel. 

Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 30.05.2005).

11. Ademais, o nomem juris é indiferente nessas hipóteses de improbidade em 

que se segue o inter procedimental da Lei n. 8.429/1992, aduzindo-se à ação civil 

pública, tão-somente pela natureza difusa que eclipsa a tutela do patrimônio público.

18. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

(REsp 895.530/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 

18.11.2008, DJe 04.02.2009).
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Nesse contexto, a aplicação dos arts. 2º, da Lei n. 7.347/1985 e 93, da 

Lei n. 8.078/1990 dá-se de forma concorrente, observada a extensão do dano 

envolvido.

No que diz respeito à efetiva demonstração da abrangência nacional do 

apontado dano, consoante excerto anteriormente mencionado, o tribunal de 

origem entendeu-o confi gurado, não só diante da magnitude da lesão causada 

à coletividade, relacionando-a à credibilidade da PETROBRÁS, como também 

em razão de os fatos apontados na exordial não terem ocorrido unicamente no 

Estado do Rio de Janeiro, mas em “locais diversos, não se limitando ao território 

de um município ou de um estado, havendo inclusive a indicação de danos 

referentes a obras realizadas no Estado do Paraná (Refi naria Presidente Getúlio 

Vargas – REPAR)” (fl . 150e).

Contrariamente ao afi rmado pela Recorrente, a aferição proposta por meio 

do acórdão recorrido foi feita com base no caso concreto, não repercutindo em 

todos os processos nos quais se discuta o dano ao erário público da União.

Entendo que a aludida fundamentação é sufi ciente a respaldar a utilização 

do dispositivo legal em questão para fi ns de aferição de competência territorial, 

tendo optado o autor pelo ajuizamento da ação na capital do Estado do Paraná.

Anoto que a demonstração pormenorizada dos danos efetivamente 

causados à empresa em questão relaciona-se ao próprio mérito desta ação civil 

pública, a qual seguirá o seu curso normal de produção probatória, não sendo 

necessário, neste momento processual, a certeza quanto à extensão do dano em 

questão ou quanto a sua titularidade.

Com efeito, o nosso sistema processual coletivo também deve observância 

aos princípios constitucionais de celeridade e economia processuais, os quais 

foram preservados pelo tribunal de origem ao acrescentar como fundamento de 

aferição de competência a proximidade do Juízo com as provas a serem colhidas, 

advindas de ações criminais relacionadas aos mesmos fatos.

Cumpre mencionar que, tratando-se de dano de abrangência nacional, 

despicienda é a demonstração específica da ocorrência do dano no local 

escolhido, tendo o tribunal de origem utilizado os fatos narrados na exordial 

como parâmetro para tal avaliação.

Finalmente, o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos 

fáticos contidos nos autos, consignou que a proximidade do Juízo com as provas 

documentais relacionadas aos processos criminais relacionados à Operação 
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Lava Jato facilitarão a produção de provas nestes autos, nos seguintes termos (fl . 

150e):

Registre-se, ainda, que os elementos dos autos demonstram que a maior 

parte dos elementos probatórios relativos ao caso em comento encontra-se 

concentrada em Curitiba/PR. Tal critério é adotado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, também, como parâmetro para estabelecer a competência para o 

julgamento da ação civil pública por ato de improbidade.

Rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, 

no sentido de que seria desnecessária a produção de prova pericial, bem como 

que toda a prova proveniente dos processos criminais envolvendo os fatos em 

questão já teria sido juntada aos autos demandaria necessário revolvimento 

de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice 

contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: “a pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial”.

Nesse sentido:

Processo Civil. Administrativo. Improbidade administrativa. Competência. 

Local do dano. Discussão fática acerca do local do dano. Reexame do conjunto 

fático-probatório. Aplicação da Súmula 7 do STJ. Dissídio jurisprudencial. Ausência 

de similitude fática entre os paradigmas. Agravo desprovido.

1. O reexame da decisão recorrida enseja a aplicação da Súmula 7 - STJ, pois a 

questão controversa dos autos não está no fato incontroverso de que o suposto 

ato de improbidade - “calçar” documento fi scal - teria ocorrido no Posto Fiscal 

de Canguaratema, senão na afi rmação de que esse fato, como representou um 

dano ao erário do Estado do Rio Grande do Norte, cuja sede é em Natal, atrairia a 

competência dessa Comarca, como dispõe o art. 2º da Lei n. 7.437/1985, além da 

circunstância de que todas as provas necessárias à elucidação dos fatos estariam 

naquele órgão da receita estadual.

2. Não é possível aferir-se o local do dano e o seu desdobramento lesivo, 

de modo a permitir o bom desenvolvimento do processo, tanto para a defesa 

quanto para a acusação, sem confrontar os fatos com a prova dos autos. Rever 

este posicionamento, portanto, a partir do reexame do conjunto probatório que 

instrui a inicial, encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

3. Não se credencia ao exame a tese do dissídio jurisprudencial se o cotejo dos 

arestos não demonstra identidade fática entre os paradigmas.

4. Agravo regimental desprovido

(AgRg no AREsp 292.373/RN, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador 

Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgado em 16.02.2016, DJe 

22.02.2016).
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Administrativo. Processo Civil. Improbidade. Competência. Local do dano. 

Matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. Súmula 83/STJ. Recurso 

especial. Alínea “c”. Não demonstração da divergência. Ofensa ao art. 535 do CPC 

não confi gurada. Agravo não provido.

1. Cuida-se de Recurso Especial interposto contra Acórdão da Segunda 

Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que conheceu do confl ito de 

competência suscitado nos autos de Ação de Improbidade Administrativa, pelo 

Juízo da 3ª Vara Federal de Sorocaba/SP em face do Juízo da 3ª Vara Federal de 

Bauru/SP, para declarar competente o Juízo suscitado, sob o fundamento de que, 

no caso dos autos, o local em que ocorridos os danos à Administração Pública fora 

o Município de Bauru, onde consumados os atos ímprobos praticados, em favor 

de pessoas físicas e empresas privadas, por empregados e dirigentes da Diretoria 

Regional dos Correios de Bauru.

2. O Tribunal a quo declarou competente o Juízo da 3ª Vara Federal de Bauru e 

consignou na sua decisão: “Assim, uma vez identifi cado o dano em questão como 

a ofensa a integridade e aos princípios da Administração Pública, exsurge, que o 

local em que tal dano ocorreu coincide com o da pratica dos atos de improbidade, 

vale dizer, o dano ocorreu justamente no local onde ultimadas as transferências 

das ACF’s, com a participação de empregados e dirigentes da Diretoria Regional 

dos Correios de Bauru. Signifi ca dizer que o dano foi suportado pela ECT, no caso, 

na sede administrativa localizada em Bauru” (fl . 571, grifo acrescentado).

3. Portanto, quanto ao local do dano, o Tribunal de origem entendeu que foi na 

sede administrativa de Bauru.

4. A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que a competência 

para julgamento de demanda coletiva deve ser a do local do dano.

(AgRg nos EDcl no CC 120.111/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, 

julgado em 8.5.2013, DJe 17.5.2013).

5. Modifi car a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher 

a tese do recorrente, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, 

o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

6. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual 

entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a 

irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.

7. No mais, não fez o recorrente o devido cotejo analítico, e assim não 

demonstrou as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos 

confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.

8. Por fi m, constata-se que não se confi gura a ofensa ao art. 535 do Código de 

Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e 

solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

9. Agravo Regimental não provido.



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (246): 87-214, abril/junho 2017 197

(AgRg no REsp 1.447.388/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 12.02.2015, DJe 20.03.2015).

Processual Civil e Administrativo. Improbidade administrativa. Localidade 

onde ocorreu o dano ímprobo. Revisão do entendimento do Tribunal de origem. 

Matéria fático-probatória. Agravo conhecido para negar seguimento ao recurso 

especial. Súmula 7 do STJ.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se os atos de improbidade ocorreram no 

Município de São José dos Pinhais, ou se ocorreram em diversas localidades.

2. Para afastar os critérios adotados pela instância ordinária, que concluíram 

que os atos ímprobos ocorreram no Município de São José dos Pinhais, e não em 

diversas localidades, é necessário o reexame dos elementos probatórios, o que 

não é possível em recurso especial, dado o óbice do enunciado 7 da Súmula desta 

Corte.

3. A competência na ações coletivas utiliza como critério defi nidor o local do 

dano, de forma a proporcionar maior celeridade no processamento, na instrução 

e, por conseguinte, no julgamento do feito, dado que é mais fácil apurar o dano 

e suas provas no juízo em que os fatos ocorreram. Precedente: CC 97.351/SP, Rel. 

Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 10.6.2009.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 254.199/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 04.04.2013, DJe 15.04.2013).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.630.315-PR (2016/0260618-0)

Relatora: Ministra Regina Helena Costa

Recorrente: Erton Medeiros Fonseca

Advogados: Danilo Knijnik - RS034445

Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto - SP112208

Lucas Cherem de Camargo Rodrigues - SP182496

Leonardo Vesoloski - RS058285

Recorrido: Ministério Público Federal
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EMENTA

Processual Civil. Administrativo. Recurso especial. Improbidade 

administrativa. Código de Processo Civil de 2015. Aplicabilidade. 

Acórdão recorrido. Nulidade omissão. Ausência de vícios. Interpretação 

conjunta do art. 2º, parágrafo único, LACP e 93, do CDC. Dano de 

abrangência nacional. Proximidade da produção probatória. Súmula 

7/STJ.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão 

realizada em 09.03.2016, 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 2015.

II - A fundamentação adotada no acórdão recorrido é sufi ciente 

para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente a alegada 

nulidade, bem como o pressuposto a ensejar a oposição de embargos 

de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III - Por força do princípio da integração, as normas processuais 

coletivas são aplicáveis às ações civis públicas por improbidade 

administrativa. Interpretação conjunta dos arts. 2º, parágrafo único, da 

Lei n. 7.347/1985 e 93, da Lei n. 8.078/1990.

IV - Acórdão recorrido que considerou o dano de abrangência 

nacional, não só diante da magnitude da lesão causada à coletividade, 

como também em razão de os fatos apontados na exordial terem 

ocorrido em locais diversos. Fundamentação sufi ciente a respaldar a 

aplicação do regramento. Opção do autor. Precedentes.

V - Proximidade da produção probatória advinda dos Juízos 

criminais. Eventual análise envolvendo a desnecessidade de produção 

de prova pericial ou de juntada de novas provas advindas do Juízo 

criminal esbarra no óbice contido na Súmula 7, do STJ, segundo a 

qual “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

VI - Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Primeira Turma 

do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das 
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notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros 

Gurgel de Faria, Napoleão Nunes Maia Filho (que ressalvou o seu ponto de 

vista), Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina (Presidente) votaram com a Sra. 

Ministra Relatora.

Dr. Luis Justiniano Haiek Fernandes, pela parte recorrente: Erton 

Medeiros Fonseca

Brasília (DF), 07 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe 16.3.2017

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Trata-se de Recurso Especial 

interposto por Erton Medeiros da Fonseca, contra acórdão prolatado, por 

unanimidade, pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no 

julgamento de agravo de instrumento, assim ementado (fl s. 283/284e):

Administrativo. Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação civil pública. 

Legitimidade. Ministério Público. Competência.

1. A Constituição Federal estabeleceu, no art. 129, III, que é função institucional 

do Ministério Público, dentre outras, “promover o inquérito e a ação civil pública, 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos”.

2. A abrangência nacional dos danos apontados na inicial autoriza a escolha 

do foro pelo Ministério Público Federal (competência territorial), o que torna 

despicienda qualquer consideração acerca da alegação de que inexistem danos 

ou atos praticados em Curitiba.

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para o 

exclusivo fi m de prequestionamento (fl s. 352/353e).

Com amparo no art. 105, III, a, da Constituição da República, aponta-se 

ofensa aos dispositivos a seguir relacionados, alegando-se, em síntese, que:

I. Art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil - o acórdão recorrido 

seria nulo, porquanto não teria se manifestado a respeito dos argumentos 

trazidos em sede de embargos de declaração, dentre os quais, a contradição 
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quanto à necessidade de manifestação da União para decidir a respeito de seu 

interesse na causa, e quanto a premissa fática equivocada utilizada pelo tribunal 

de origem, e omissão quanto aos precedentes mencionados envolvendo a 

competência da Justiça Estadual e à aplicação do art. 109, § 1º, da Constituição 

da República e;

II. Arts. 67, do Código de Processo Civil; 2º, da Lei n. 7.347/1985 e 93, II, 

da Lei n. 8.078/1990 – o Juízo da 5ª Vara Federal de Curitiba é absolutamente 

incompetente para o julgamento da ação, a qual deve ser ajuizada no foro do 

domicílio do réu, nos moldes do art. 109, 1º, da Constituição da República ou, 

ainda, no foro onde ocorreu o dano, por não ter abrangência nacional.

Com contrarrazões (fl s. 418/437e), o recurso foi admitido (fl . 452e).

O Ministério Público Federal manifestou-se às fl s. 526/535e.

É o Relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa (Relatora): Por primeiro, consoante o 

decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, 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 2015.

O Recorrente sustenta a existência de nulidade, contradições e 

omissão no acórdão recorrido, não sanadas no julgamento dos embargos de 

declaração, porquanto o tribunal de origem não teria se manifestado a respeito 

dos precedentes das Cortes Superiores por meio dos quais é reconhecida a 

competência da Justiça Estadual nas causas envolvendo sociedades de economia 

mista federais ou, ainda, que teria partido de premissa equivocada, ao afi rmar 

que a maior parte do capital da PETROBRAS pertenceria à União.

Ao prolatar o acórdão recorrido, o tribunal de origem enfrentou a 

controvérsia apresentada nos seguintes termos (fl s. 266/267e e 272e):

Assim, nos termos do art. 109, I, da Constituição da República, havendo o 

Ministério Público Federal identifi cado danos em sociedade de economia mista e 

ajuizado demanda visando à reparação de tais danos, a competência é da Justiça 

Federal.

Em decisão de 2013, o Superior Tribunal de Justiça (1ª Seção) analisou recurso 

em ação de improbidade administrativa visando a apurar responsabilidades 
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quanto a celebração de acordos judiciais com valores superiores ao devido pela 

CODESA - Companhia Docas do Espírito Santo. Na oportunidade, o STJ afi rmou 

que “o mero ajuizamento da ação pelo Ministério Público Federal, por entender 

estar configurado ato de improbidade administrativa, fixa a competência na 

Justiça Federal” (AgRg no CC 122.629).

Segundo informações colhidas no site www.investidorpetrobras.com.br, na 

aba capital social, a União detém 50,3% das ações ordinárias da Petrobrás, o que 

confi rma a competência da Justiça Federal.

Além disso, como consignado na petição inicial da ação de improbidade 

administrativa, a União remanejou ou previu dotações orçamentárias para a 

PETROBRÁS. Um dos exemplos dados pelos MPF é um decreto de junho de 

2014, que trnsferiu (sic) saldo do orçamento de investimentos de 2014 para a 

petroleira no montante de R$ 4.818.046.000,00 (quatro bilhões, oitocentos e 

dezoito milhões quarenta e seis mil reais).

A União ainda não se manifestou quanto ao interesse na demanda, 

embora devidamente intimada, nos autos principais (ev. 87 dos autos 

50066947220154047000). No entanto, anoto que em virtude da oposição desta 

exceção, o andamento daquela demanda foi suspenso, por força do art. 306 do 

CPC.

(...)

Não há reparos ao pronunciamento do juízo a quo.

(...)

Consoante o disposto na Constituição Federal:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que 

a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na 

condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de 

acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Com efeito, tendo a União manifestado expressamente o interesse 

em participar da ação originária (PET1 do evento 5 da ACP n. 5006694-

72.2015.4.04.7000), a competência da Justiça Federal para processá-la e julgá-la 

é incontestável.

Transcrevo trecho da manifestação da União na ação principal:

A União, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente representada 

pela Procuradoria da União no Estado do Paraná, tendo sido intimada 

a se manifestar acerca do contido no evento 99 dos autos epigrafados, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar que detém expresso 

e inquestionável interesse jurídico na questões fático-legais deduzidas nos autos, 

eis que inexoravelmente as condutas relatadas pelo Ministério Público Federal 

produzem impacto direto sobre a esfera patrimonial da União que, não apenas 

é detentora da maior parte das ações da PETROBRAS e teve reduzido o valor dos 
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dividendos distribuídos pela Estatal, como também é autora de aportes diretos de 

recursos de seu orçamento no patrimônio da empresa, consoante exemplifi cado 

às fl s. 82 a 84 da Petição Inicial.

Consoante o art. 1.022 do CPC/2015, cabe a oposição de embargos de 

declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou 

a requerimento; e, iii) corrigir erro material.

A omissão, defi nida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão 

deixar de se manifestar sobre tese fi rmada em julgamento de casos repetitivos 

ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra 

em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1º, no sentido de não 

se considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à 

paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão 

decidida; ii) em prega conceitos jurídicos indeterminados; iii) i nvoca motivos 

que se prestariam a justifi car qualquer outra decisão; iv) nã o enfrenta todos os 

argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infi rmar a conclusão 

adotada pelo julgador; v) invoca precedente ou enunciado de súmula, sem 

identifi car seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob 

julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de seguir enunciado de 

súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a 

existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do CPC/2015 impõe a 

necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam 

aptidão, em tese, para infi rmar a fundamentação do julgado embargado. Nesse 

sentido, confi ra-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de infi rmar 

a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada fundamentada a 

decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos trazidos pelas partes que 

sejam capazes, por si sós e em tese, de infi rmar a conclusão que embasou a 

decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de analisar fundamento constante 

da alegação da parte, terá havido omissão suscetível de correção pela via dos 

embargos de declaração. Não é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por 

exemplo, embargos de declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado 

a pronunciar-se sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto 

normativo ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos 

levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada na 

decisão.
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(Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p. 

1.249-1.250, destaque no original).

Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:

Processual Civil. Embargos de declaração em mandado de segurança 

originário. Indeferimento da inicial. Omissão, contradição, obscuridade, erro 

material. Ausência.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-

se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro 

material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo sufi ciente para proferir a decisão. 

A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confi rmar a jurisprudência já 

sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador 

apenas enfrentar as questões capazes de infi rmar a conclusão adotada na decisão 

recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente 

mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em 

jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência 

entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações 

intentadas objetivam, ao fi nal, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja 

constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em 

virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se 

divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de 

Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada 

TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016, destaque 

meu)

No caso, o tribunal de origem manteve a decisão do MM. Juízo de primeiro 

grau, o qual reconhecera a competência da Justiça Federal para o processamento 

e julgamento da ação civil pública por improbidade administrativa, diante da 

mera presença do Ministério Público Federal, na qualidade de órgão federal, em 

seu polo ativo.

Anoto que, por ocasião do julgamento do respectivo agravo de instrumento 

pelo tribunal de origem, acrescentou que a União já havia manifestado o seu 

interesse em atuar no feito, não subsistindo, portanto, omissão capaz de, em tese, 

infi rmar a conclusão adotada pelo julgador.
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Dessarte, verifi co que o acórdão recorrido adotou entendimento pacifi cado 

nesta Corte no sentido de que, por força do princípio da integração, não 

havendo na Lei n. 8.429/1992 regramento específico quanto às regras de 

competência territorial, devem ser aplicados outros diplomas legais que 

compõem o microssistema processual coletivo, a exemplo das Leis n. 4.717/1965, 

n. 7.347/1985, 8.078/1990 e 12.016/2009.

De tal modo, as regras processuais gerais somente seriam utilizadas caso 

ainda subsistente a lacuna legal.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

Conflito negativo de competência. Ação de Improbidade Administrativa. 

Local do dano - art. 2º da Lei n. 7.347/1985. Divergência quanto à amplitude do 

dano. Prevalência da localidade onde se localizam a maior parte dos elementos 

probatórios. Prejuízos mais graves sobre a sede de trabalho dos servidores 

públicos envolvidos. Interpretação teleológica. Celeridade processual, ampla 

defesa e razoável duração do processo.

1. Discute-se nos autos a competência para processar e julgar ação civil pública 

de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal contra 

servidores públicos e particulares envolvidos na prática de crimes de descaminho 

de cigarros oriundos do Paraguai e destinados ao Estado de Sergipe.

2. Não há na Lei n. 8.429/1992 regramento específico acerca da competência 

territorial para processar e julgar as ações de improbidade. Diante de tal omissão, 

tem-se aplicado, por analogia, o art. 2º da Lei n. 7.347/1985, ante a relação de mútua 

complementariedade entre os feitos exercitáveis em âmbito coletivo, autorizando-se 

que a norma de integração seja obtida no âmbito do microssistema processual da 

tutela coletiva.

(...)

5. Interpretação que se coaduna com os princípios da celeridade processual, 

ampla defesa e duração razoável do processo.

6. Confl ito conhecido para declarar competente o juízo federal de São Paulo, o 

suscitante.

(CC 97.351/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 

27.05.2009, DJe 10.06.2009, destaque meu).

Administrativo. Processual Civil. Improbidade administrativa. Litisconsortes. 

Prazo em dobro para apresentação de defesa prévia. Ausência de previsão 

na LIA. Utilização dos institutos e mecanismos das normas que compõem o 

microssistema de tutela coletiva. Art. 191 do CPC. Aplicabilidade. Recurso especial 

não conhecido.
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1. Os arts. 21 da Lei da Ação Civil Pública e 90 do CDC, como normas de envio, 

possibilitaram o surgimento do denominado Microssistema ou Minissistema de 

proteção dos interesses ou direitos coletivos amplo senso, no qual se comunicam 

outras normas, como o Estatuto do Idoso e o da Criança e do Adolescente, a Lei da 

Ação Popular, a Lei de Improbidade Administrativa e outras que visam tutelar direitos 

dessa natureza, de forma que os instrumentos e institutos podem ser utilizados para 

“propiciar sua adequada e efetiva tutela” (art. 83 do CDC).

(...)

3. Recurso especial não conhecido.

(REsp 1.221.254/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado 

em 05.06.2012, DJe 13.06.2012, destaque meu).

O tribunal de origem, ao apreciar a questão atinente à extensão do dano, 

assim se manifestou (fl . 273e):

Com efeito, nada obstante as alegações deduzidas pela parte agravante, 

notadamente no que se refere à hierarquia das normas, destaco que a 

interpretação do conjunto normativo que rege a matéria deve ser procedido 

de forma sistemática, sendo inadequada a consideração de uma única regra, 

isoladamente do restante do sistema legal.

De outro lado, o dano considerado na petição inicial da demanda originária 

atingiu a coletividade de maneira geral, tendo ocorrido simultaneamente em 

relação a todos os brasileiros, embora o recebimento de suposta propina tenha 

acontecido, em tese, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Registre-se, ainda, que os danos apontados pela parte autora da ação civil pública 

originária relacionam-se à alegada formação de cartel, cuja atuação teria sido 

identifi cada em diversos projetos e obras da PETROBRAS, no período compreendido 

entre os anos de 2004 e 2012. Assim, tais danos ocorreram em locais diversos, não 

se limitando ao território de um município ou de um estado, havendo inclusive a 

indicação de danos referentes a obras realizadas no Estado do Paraná (Refi naria 

Presidente Getúlio Vargas - REPAR).

Os danos em relação aos quais a União busca o ressarcimento, portanto, são 

de natureza difusa, na medida em que afetam a todos os cidadãos brasileiros, 

e apresentam abrangência nacional, uma vez que ocorreram em diversas 

localidades no país.

Ainda, conforme anotado pelo Juízo de Primeiro Grau, deve-se levar em conta 

para a fi xação da competência deste juízo que - ao contrário do que sustenta a 

excipiente - os fatos (e o dano) não ocorreram unicamente no Estado do Rio de 

Janeiro.

Como bem cuidou a União, houve uma multiplicidade de condutas, praticadas 

em diversos pontos do território nacional e inclusive internacional (lavagem de 
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dinheiro por meio de instituições fi nanceiras situadas no exterior). Com efeito, os 

fatos discutidos na demanda originária abalaram a credibilidade das instituições 

de modo geral e, portanto, podem ser classifi cados como danos nacionais.

Aplica-se à hipótese dos autos, portanto, a previsão contida no art. 93 da Lei 

n. 8.078/1990, segundo a qual é competente o foro da Capital do Estado para 

os casos de danos de âmbito nacional, como é a hipótese em exame (destaques 

meus).

Com efeito, esta Corte tem admitido a aplicação do art. 93, da Lei n. 

8.078/1990 na hipótese de dano de abrangência nacional, tratando-se de opção 

legislativa conferida ao autor, observada a competência da Justiça Federal.

É o que se extrai do seguinte julgado:

Confl ito positivo de competência. Demandas coletivas promovidas contra a 

ANEEL. Discussão acerca da metodologia de reajuste tarifário. Lei n. 7.347/1985. 

Distribuição de energia elétrica. Conexão.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que 

“havendo causa de modifi cação da competência relativa decorrente de conexão, 

mediante requerimento de qualquer das partes, esta Corte Superior tem admitido 

a suscitação de confl ito para a reunião das ações propostas em separado, a fi m 

de que sejam decididas conjuntamente (simultaneus processus) e não sejam 

proferidas decisões divergentes, em observância aos princípios da economia 

processual e da segurança jurídica”.

2. No presente caso, trata-se de confl ito positivo de competência proposto 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL em face do Juízo da 3ª Vara 

Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais e outros, em demandas de índole 

coletiva, cujo objeto é a discussão da metodologia de reajuste tarifário aplicado 

pela ANEEL desde 2002 às concessionárias de distribuição de energia elétrica. 

Nessa linha, verifi cando-se que nas ações há as mesmas alegações (ilegalidade 

do reajuste tarifário aplicado pela ANEEL desde 2002), aplicáveis a todas as 

concessionárias, é imperioso que se dê uma única solução para todas.

(...)

10. Reconhecida a abrangência nacional do conflito, cumpre definir o juízo 

competente, destacando-se que, ante o interesse da ANEEL no pólo passivo de todas 

as demandas, a competência é, indubitavelmente, da Justiça Federal (art. 109, I, da 

Constituição Federal).

11. Em razão do disposto no artigo 93, II, do Código de Defesa do Consumidor, 

sendo o suposto dano nacional, a competência será concorrente da capital do Estado 

ou do Distrito Federal, a critério do autor, tendo em vista sua comodidade na defesa 

dos interesses transidividuais lesados e o mais efi caz acesso à Justiça, uma vez que 
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“não há exclusividade do foro do Distrito Federal para o julgamento de ação civil 

pública de âmbito nacional. Isto porque o referido artigo ao se referir à Capital do 

Estado e ao Distrito Federal invoca competências territoriais concorrentes, devendo 

ser analisada a questão estando a Capital do Estado e o Distrito Federal em planos 

iguais, sem conotação específi ca para o Distrito Federal” (CC 17.533/DF, Rel. Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito, Segunda Seção, julgado em 13.09.2000, DJ 

30.10.2000, p. 120).

12. No presente caso, como já visto, o dano atinge todo país, tendo sido 

apresentadas várias ações idênticas em foros concorrentes (Capitais de Estados 

e Distrito Federal). Dessa forma, a prevenção deverá determinar a competência.

12. Pela leitura do art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 7.347/1985 deve ser fi xado 

como foro competente para processar e julgar todas as ações o juízo a quem foi 

distribuída a primeira ação (CC 22.693/DF, Rel. Ministro José Delgado, Primeira 

Seção, julgado em 09.12.1998, DJ 19.04.1999). Assim, como a primeira ação 

coletiva foi proposta pela Associação de Defesa de Interesses Coletivos - ADIC, em 

20.10.2009, perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, esta é a 

competente para o julgamento das demais causas.

13. Salienta-se que, conforme informações de fl s. 3.174, a Ação Civil Pública 

n. 2009.38.00.027553 - 0, que tramitou na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de 

Minas Gerais, foi julgada extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, 

inciso VI, do CPC, com recurso pendente de julgamento no TRF da 1ª Região.

14. Conforme enunciado Sumular 235/STJ “A conexão não determina a reunião 

dos processos, se um deles já foi julgado”. Porém, se o confl ito decorre de regra 

de competência absoluta (art. 93, inciso II, do CDC), como no presente caso, não 

há restrição a seu conhecimento após prolatada a sentença, desde que não haja 

trânsito em julgado.

15. Confl ito conhecido para declarar a competência da 3ª Vara Federal da 

Seção Judiciária de Minas Gerais.

(CC 126.601/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 27.11.2013, DJe 05.12.2013, destaque meu).

Processual Civil. Ação civil pública. Ausência de prequestionamento. Súmula 

282/STF. Serviço de telefonia. Competência da Vara da Capital para o julgamento 

da demanda. Art. 2º da Lei n. 7.347/1985. Potencial lesão a direito supra-individual 

de consumidores de âmbito regional. Aplicação do art. 93 do CDC.

1. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especifi camente 

enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. 

Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.

2. Trata a hipótese de Ação Civil Pública ajuizada com a fi nalidade de discutir a 

prestação de serviço de telefonia para a defesa de consumidores de todo o Estado 

do Rio Grande do Sul.
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3. O art. 2º da Lei n. 7.347/1985 estabelece que a competência para o 

julgamento das ações coletivas para tutela de interesses supra-individuais seja 

defi nida pelo critério do lugar do dano ou do risco.

4. O CDC traz vários critérios de defi nição do foro competente, segundo a 

extensão do prejuízo. Será competente o foro do lugar onde ocorreu – ou possa 

ocorrer – o dano, se este for apenas de âmbito local (art. 93, I). Na hipótese de 

o prejuízo tomar dimensões maiores - dano regional ou dano nacional -, serão 

competentes, respectivamente, os foros da capital do Estado ou do Distrito 

Federal (art. 93, II).

5. Ainda que localizado no capítulo do CDC relativo à tutela dos interesses 

individuais homogêneos, o art. 93, como regra de determinação de competência, 

aplica-se de modo amplo a todas as ações coletivas para defesa de direitos 

difusos, coletivos, ou individuais homogêneos, tanto no campo das relações de 

consumo, como no vasto e multifacetário universo dos direitos e interesses de 

natureza supraindividual.

6. Como, in casu, a potencial lesão ao direito dos consumidores ocorre em 

âmbito regional, à presente demanda deve ser aplicado o inciso II do art. 93 

do CDC, mantido o aresto recorrido que determinou a competência da Vara da 

Capital – Porto Alegre – para o julgamento da demanda. Precedente do STJ.

7. Recurso Especial não provido.

(REsp 448.470/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

28.10.2008, DJe 15.12.2009)

A respeito do tema, ensina Hugo Nigro Mazzilli:

a) Tratando-se de danos efetivos ou potenciais a interesses transindividuais, que 

atinjam todo o País, a tutela coletiva será de competência de uma vara do Distrito 

Federal ou da Capital de um dos Estados, a critério do autor. Se a hipótese se situar 

dentro dos moldes do art. 109, I, da CR, a competência será da Justiça federal; em caso 

contrário, da Justiça estadual ou distrital. A ação civil pública ou coletiva poderá, 

pois ser proposta, alternativamente, na Capital de um dos Estados atingidos ou na 

Capital do Distrito Federal” (A defesa dos interesses difusos em Juízo, 28ª edição. São 

Paulo, Saraiva: 2015, p. 331, destaque meu).

Importante mencionar que, em se tratando de ação civil pública por 

improbidade administrativa, esta Corte já reconheceu a natureza difusa de 

seu objeto, relacionado à tutela do patrimônio público. É o que se extrai dos 

seguintes julgados:

Processo Civil e Administrativo. Improbidade administrativa. Propositura de 

ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Cabimento. Precedentes. 
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Cerceamento de defesa. Necessidade produção de provas. Reexame de matéria 

fático-probatória. Súmula n. 7 do STJ. Prequestionamento. Súmulas n. 282 e n. 

356/STF. Lei n. 8.437/1992. Oitiva prévia do ente público que não faz parte do 

polo passivo. Desnecessidade. Elemento subjetivo. Dolo caracterizado. Violação 

do princípio da impessoalidade. Precedentes. Revisão da dosimetria das penas. 

Impossibilidade reexame de matéria fático-probatória. Súmula n. 7/STJ.

1. Cinge-se a controvérsia dos autos à aplicação ou não da Súmula Vinculante 

n. 13 aos agentes políticos. O Tribunal de origem manteve a condenação por 

improbidade administrativa, uma vez que a Prefeita do Município de Pilar do Sul/

SP Janete Pedrina de Carvalho Paes nomeou seu cônjuge, Maurício José Paes, para 

Secretário de Gabinete, Segurança Pública e Trânsito.

2. A jurisprudência desta Corte fi rmou entendimento no sentido de que “é cabível 

a propositura de ação civil pública que tenha como fundamento a prática de ato de 

improbidade administrativa, tendo em vista a natureza difusa do interesse tutelado. 

Também mostra-se lícita a cumulação de pedidos de natureza condenatória, 

declaratória e constitutiva nesta ação, porque sustentada nas disposições da Lei n. 

8.429/1992” (REsp 757.595/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma). Precedente.

3. Não é possível o conhecimento do recurso especial quando visa reformar 

entendimento do Tribunal a quo pela desnecessidade de produção de prova. 

Recorrente sustenta ter havido, com isso, cerceamento de sua defesa. Isso porque 

alterar a conclusão do julgador a quo, pela desnecessidade da prova, demandaria 

o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

4. Verifi ca-se que a Corte de origem não analisou, ainda que implicitamente, 

o art. 267, VI, do Código de Processo Civil. Desse modo, impõe-se o não 

conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, 

entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a 

viabilizar a pretensão recursal.

5. A Lei n. 8.437/1992, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares 

contra atos do Poder Público, não se aplica ao caso concreto, uma vez que 

ação civil pública foi direcionada apenas aos recorrentes, não fazendo parte da 

presente ação o ente público.

6. O Supremo Tribunal Federal fi rmou entendimento, no sentido de que as 

nomeações para cargos políticos não se subsumem, em regra, às hipóteses 

descritas na Súmula Vinculante n. 13/STF, no entanto, “a configuração do 

nepotismo deve ser analisado caso a caso, a fi m de se verifi car eventual “troca 

de favores” ou fraude a lei” (Rcl 7.590, Relator Min. Dias Toff oli, Primeira Turma, 

julgado em 30.09.2014, Acórdão Eletrônico DJe-224, DIVULG 13.11.2014, PUBLIC 

14.11.2014.).

7. As considerações feitas pelo Tribunal de origem não afastam a prática do ato 

de improbidade administrativa, caso em que a conduta dos agentes se amoldam 

ao disposto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, pois atenta contra os princípios da 

Administração Pública, em especial a impessoalidade. Precedentes.
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8. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a revisão da 

dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa 

implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na 

Súmula n. 7/STJ, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais, da leitura do acórdão 

recorrido, exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções 

aplicadas, o que não é o caso vertente. Precedentes.

Recurso especial improvido.

(REsp 1.516.178/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado 

em 23.06.2015, DJe 30.06.2015, destaque meu).

Processual Civil. Administrativo. Ação civil pública. Lei de Improbidade 

Administrativa. Ex-prefeito. Inaplicabilidade da Lei n. 1.070/1950. Princípio da 

proporcionalidade. Discricionariedade do julgador na aplicação das penalidades. 

Reexame de matéria fática. Súmula n. 7/STJ. Legitimidade ativa do Ministério 

Público. Art. 129, III, da Constituição Federal. Ônus de sucumbência. Parte ré. Arts. 

18 e 19 da Lei n. 7.347/1985. Isenção. Descabimento. Violação do art. 535, II, do 

CPC. Julgamento extra e ultra petita. Inocorrência.

1. O “ex-prefeito não se enquadra dentre aquelas autoridades que estão 

submetidas à Lei n. 1.070/1950, que dispõe sobre os crimes de responsabilidade, 

podendo responder por seus atos em sede de Ação Civil Pública de Improbidade 

Administrativa” (REsp 764.836/SP, Relator Ministro José Delgado, Relator p/ 

acórdão Ministro Francisco Falcão, DJ 10.03.2008).

(...)

8. A promulgação da Constituição Federal de 1988 alargou o campo de atuação 

do Parquet, legitimando-o a promover o inquérito civil e a ação civil pública para 

a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros direitos 

difusos e coletivos (ratio essendi do art. 129, III, CF/1988).

9. Consectariamente, o Ministério Público está legitimado a defender os 

interesses transindividuais, quais sejam os difusos, os coletivos e os individuais 

homogêneos.

10. O inciso IV do art. 1º da Lei n. 7.347/1985 legitima o Ministério Público à 

propositura da ação civil pública em defesa de qualquer interesse difuso ou coletivo, 

abarcando nessa previsão o resguardo do patrimônio público, máxime diante do 

comando do art. 129, inciso III, da Carta Maior, que prevê a ação civil pública, agora 

de forma categórica, como instrumento de proteção  do patrimônio público e social 

(Precedentes: REsp n. 686.993/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 25.05.2006; REsp n. 

815.332/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, DJU de 08.05.2006; e REsp n. 631.408/GO, Rel. 

Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 30.05.2005).

11. Ademais, o nomem juris é indiferente nessas hipóteses de improbidade em que 

se segue o inter procedimental da Lei n. 8.429/1992, aduzindo-se à ação civil pública, 

tão-somente pela natureza difusa que eclipsa a tutela do patrimônio público.
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18. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

(REsp 895.530/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 

18.11.2008, DJe 04.02.2009).

Nesse contexto, a aplicação dos arts. 2º, da Lei n. 7.347/1985 e 93, da Lei n. 

8.078/1990 dá-se de forma concorrente, observada a extensão do dano envolvido.

No que diz respeito à efetiva demonstração da abrangência nacional do 

apontado dano, consoante excerto anteriormente mencionado, o tribunal de 

origem entendeu-o confi gurado, não só diante da magnitude da lesão causada 

à coletividade, relacionando-a à credibilidade da PETROBRÁS, como também 

em razão de os fatos apontados na exordial não terem ocorrido unicamente no 

Estado do Rio de Janeiro, mas em “locais diversos, não se limitando ao território 

de um município ou de um estado, havendo inclusive a indicação de danos 

referentes a obras realizadas no Estado do Paraná (Refi naria Presidente Getúlio 

Vargas – REPAR)” (fl . 273e).

Contrariamente ao afi rmado pelo Recorrente, a aferição proposta por 

meio do acórdão recorrido foi feita com base no caso concreto dos autos, não 

repercutindo em todos os processos nos quais se discuta o dano ao erário 

público da União.

Entendo que a aludida fundamentação é sufi ciente a respaldar a utilização 

do dispositivo legal em questão para fi ns de aferição de competência territorial, 

tendo optado o autor pelo ajuizamento da ação na capital do Estado do Paraná.

Anoto que a demonstração pormenorizada dos danos efetivamente 

causados à empresa em questão relaciona-se ao próprio mérito desta ação civil 

pública, a qual seguirá o seu curso normal de produção probatória, não sendo 

necessário, neste momento processual, a certeza quanto à extensão do dano em 

questão ou quanto a sua titularidade.

Com efeito, o nosso sistema processual coletivo também deve observância 

aos princípios constitucionais de celeridade e economia processuais, os quais 

foram preservados pelo tribunal de origem ao acrescentar como fundamento de 

aferição de competência a proximidade do Juízo com as provas a serem colhidas, 

advindas de ações criminais relacionadas aos mesmos fatos.

Cumpre mencionar que, tratando-se de dano de abrangência nacional, 

despicienda é a demonstração específica da ocorrência do dano no local 

escolhido, tendo o tribunal de origem utilizado os fatos narrados na exordial 

como parâmetro para tal avaliação.
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Finalmente, o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos 

fáticos contidos nos autos, consignou que a proximidade do Juízo com as provas 

documentais relacionadas aos processos criminais relacionados à Operação 

Lava Jato facilitarão a produção de provas nestes autos, nos seguintes termos (fl . 

273e):

Registre-se, ainda, que os elementos dos autos demonstram que a maior 

parte dos elementos probatórios relativos ao caso em comento encontra-se 

concentrada em Curitiba/PR. Tal critério é adotado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, também, como parâmetro para estabelecer a competência para o 

julgamento da ação civil pública por ato de improbidade.

Rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, 

no sentido de que seria desnecessária a produção de prova pericial, bem como 

que toda a prova proveniente dos processos criminais envolvendo os fatos em 

questão já teria sido juntada aos autos demandaria necessário revolvimento 

de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice 

contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: “a pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial”.

Nesse sentido:

Processo Civil. Administrativo. Improbidade administrativa. Competência. 

Local do dano. Discussão fática acerca do local do dano. Reexame do conjunto 

fático-probatório. Aplicação da Súmula 7 do STJ. Dissídio jurisprudencial. Ausência 

de similitude fática entre os paradigmas. Agravo desprovido.

1. O reexame da decisão recorrida enseja a aplicação da Súmula 7 - STJ, pois a 

questão controversa dos autos não está no fato incontroverso de que o suposto 

ato de improbidade - “calçar” documento fi scal - teria ocorrido no Posto Fiscal 

de Canguaratema, senão na afi rmação de que esse fato, como representou um 

dano ao erário do Estado do Rio Grande do Norte, cuja sede é em Natal, atrairia a 

competência dessa Comarca, como dispõe o art. 2º da Lei n. 7.437/1985, além da 

circunstância de que todas as provas necessárias à elucidação dos fatos estariam 

naquele órgão da receita estadual.

2. Não é possível aferir-se o local do dano e o seu desdobramento lesivo, 

de modo a permitir o bom desenvolvimento do processo, tanto para a defesa 

quanto para a acusação, sem confrontar os fatos com a prova dos autos. Rever 

este posicionamento, portanto, a partir do reexame do conjunto probatório que 

instrui a inicial, encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

3. Não se credencia ao exame a tese do dissídio jurisprudencial se o cotejo dos 

arestos não demonstra identidade fática entre os paradigmas.
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4. Agravo regimental desprovido

(AgRg no AREsp 292.373/RN, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador 

Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgado em 16.02.2016, DJe 

22.02.2016).

Administrativo. Processo Civil. Improbidade. Competência. Local do dano. 

Matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. Súmula 83/STJ. Recurso 

especial. Alínea “c”. Não demonstração da divergência. Ofensa ao art. 535 do CPC 

não confi gurada. Agravo não provido.

1. Cuida-se de Recurso Especial interposto contra Acórdão da Segunda 

Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que conheceu do confl ito de 

competência suscitado nos autos de Ação de Improbidade Administrativa, pelo 

Juízo da 3ª Vara Federal de Sorocaba/SP em face do Juízo da 3ª Vara Federal de 

Bauru/SP, para declarar competente o Juízo suscitado, sob o fundamento de que, 

no caso dos autos, o local em que ocorridos os danos à Administração Pública fora 

o Município de Bauru, onde consumados os atos ímprobos praticados, em favor 

de pessoas físicas e empresas privadas, por empregados e dirigentes da Diretoria 

Regional dos Correios de Bauru.

2. O Tribunal a quo declarou competente o Juízo da 3ª Vara Federal de Bauru e 

consignou na sua decisão: “Assim, uma vez identifi cado o dano em questão como 

a ofensa a integridade e aos princípios da Administração Pública, exsurge, que o 

local em que tal dano ocorreu coincide com o da pratica dos atos de improbidade, 

vale dizer, o dano ocorreu justamente no local onde ultimadas as transferências 

das ACF’s, com a participação de empregados e dirigentes da Diretoria Regional 

dos Correios de Bauru. Signifi ca dizer que o dano foi suportado pela ECT, no caso, 

na sede administrativa localizada em Bauru” (fl . 571, grifo acrescentado).

3. Portanto, quanto ao local do dano, o Tribunal de origem entendeu que foi na 

sede administrativa de Bauru.

4. A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que a competência 

para julgamento de demanda coletiva deve ser a do local do dano.

(AgRg nos EDcl no CC 120.111/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, 

julgado em 8.5.2013, DJe 17.5.2013).

5. Modifi car a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher 

a tese do recorrente, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, 

o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

6. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual 

entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a 

irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.

7. No mais, não fez o recorrente o devido cotejo analítico, e assim não 

demonstrou as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos 

confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
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8. Por fi m, constata-se que não se confi gura a ofensa ao art. 535 do Código de 

Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e 

solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

9. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.447.388/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 12.02.2015, DJe 20.03.2015)

Processual Civil e Administrativo. Improbidade administrativa. Localidade 

onde ocorreu o dano ímprobo. Revisão do entendimento do Tribunal de origem. 

Matéria fático-probatória. Agravo conhecido para negar seguimento ao recurso 

especial. Súmula 7 do STJ.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se os atos de improbidade ocorreram no 

Município de São José dos Pinhais, ou se ocorreram em diversas localidades.

2. Para afastar os critérios adotados pela instância ordinária, que concluíram 

que os atos ímprobos ocorreram no Município de São José dos Pinhais, e não em 

diversas localidades, é necessário o reexame dos elementos probatórios, o que 

não é possível em recurso especial, dado o óbice do enunciado 7 da Súmula desta 

Corte.

3. A competência na ações coletivas utiliza como critério defi nidor o local do 

dano, de forma a proporcionar maior celeridade no processamento, na instrução 

e, por conseguinte, no julgamento do feito, dado que é mais fácil apurar o dano 

e suas provas no juízo em que os fatos ocorreram. Precedente: CC 97.351/SP, Rel. 

Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 10.6.2009.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 254.199/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 04.04.2013, DJe 15.04.2013).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.




