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Jurisprudência





Corte Especial





AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE 

LIMINAR E DE SENTENÇA N. 2.240-SP (2017/0011208-5)

Relatora: Ministra Presidente do STJ

Agravante: Alencar Santana Braga e outros

Advogado: Valter Costa Junior - SP372533

Agravado: Estado de São Paulo

Procurador: José Renato Ferreira Pires e outro(s) - SP111763

Requerido: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

EMENTA

Agravo interno na suspensão de liminar e de sentença. 

I) Discussão de questões referentes ao mérito da causa principal. 

Impossibilidade. Via suspensiva vocacionada a tutelar apenas a ordem, 

a economia, a segurança e a saúde públicas. II) Grave lesão à ordem 

pública confi gurada. Presunção de legitimidade do ato administrativo 

praticado pelo Poder Público que prevalece até prova defi nitiva em 

contrário. Determinação governamental que deve ser prestigiada 

também para mitigar a problemática do défi cit democrático do Poder 

Judiciário. Considerações sobre a Doutrina Chenery. Difi culdade de 

o Judiciário concluir se uma escolha cuja motivação é alegadamente 

política seria concretizada caso a Administração empregasse somente 

metodologia técnica. Impossibilidade de as escolhas políticas dos 

órgãos governamentais serem invalidadas pelo Judiciário, caso não 

sejam revestidas de reconhecida ilegalidade. Vedação às Presidências 

do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça 

quanto à apreciação de pedido de contracautela à luz de direito local. 

III) Manifesta violação da ordem econômica reconhecida. Ausência 

de prévia dotação orçamentária para que o Estado de São Paulo 

custeie as vultosas despesas decorrentes da manutenção da harmonia 

econômico-financeira dos acordos administrativos firmados pelo 

Poder Público com as concessionárias de transporte público. Agravo 

interno desprovido.

1. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau deferiu o pedido 

de antecipação de tutela formulado na ação popular originária para 
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suspender o aumento das tarifas cobradas de usuários da integração 

entre metrô, trens e ônibus municipais em terminais metropolitanos 

da Grande São Paulo, a partir de 8 de janeiro de 2017, baseado 

essencialmente em dois fundamentos: a) injustiça no fato de que 

a tarifa de metrô foi mantida em R$ 3,80, por tratar-se de medida 

“mais benéfi ca para quem reside em locais mais centrais” e utiliza 

unicamente aquele modal, enquanto é “gravosa a quem reside em 

locais mais distantes e se utiliza do trem e do metrô, cuja tarifa 

integrada foi aumentada acima da infl ação” (fl . 264); e b) suposta 

motivação política na adoção da novel política tarifária.

2. Na via suspensiva, por vezes, para que se verifi que a violação de 

um dos bens tutelados na legislação de regência (Leis n. 8.437/1992, 

9.494/1997, 12.016/2009), faz-se necessário proceder a um “juízo 

mínimo de delibação sobre a matéria de fundo da contracautela” 

(STF, SS n. 5.049/BA-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski 

– Presidente –, Tribunal Pleno, julgado em 20.4.2016, DJe de 

13.5.2016). Todavia, em análise de controvérsia sobre estipulação de 

remuneração pelo uso de transporte coletivo, o Supremo Tribunal 

Federal consignou que “o reajuste de tarifas do serviço público é 

manifestação de uma política tarifária, solução, em cada caso, de um 

complexo problema de ponderação entre a exigência de ajustar o 

preço do serviço às situações econômicas concretas do seguimento 

social dos respectivos usuários ao imperativo de manter a viabilidade 

econômico-fi nanceiro do empreendimento do concessionário” (RE n. 

191.532/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 

27.5.1997, DJ de 29.8.1997).

3. Cármen Lúcia Antunes Rocha leciona que a discriminação 

tarifária torna possível, “nessa distinção de usuários em condições 

econômicas e sociais desiguais, a efetivação da igualdade jurídica e 

da concreta justiça social” (Estudo sobre Concessão e Permissão de 

Serviço Público no Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 

101). Na mesma obra, contudo, ressalta a difi culdade de se fi xar tarifa 

pública com fundamento no princípio da isonomia.

4. Assim, a evidente sofi sticação da demanda ventilada na causa 

principal impede que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça 

julgue questões relativas ao mérito do reajuste determinado pelo 
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Poder Público – notadamente para concluir sobre discriminação 

ou injustiça na fi xação de preço para uso de transporte público. O 

incidente suspensivo, por sua estreiteza, é vocacionado a tutelar tão 

somente a ordem, a economia, a segurança e a saúde públicas, não 

podendo ser analisado como se fosse sucedâneo recursal, para que se 

examinem questões relativas ao fundo da causa principal.

5. A interferência judicial para invalidar a estipulação das tarifas 

de transporte público urbano viola gravemente a ordem pública. 

A legalidade estrita orienta que, até prova defi nitiva em contrário, 

prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo 

praticado pelo Poder Público (STF, RE n. 75.567/SP, Rel. Min. Djaci 

Falcão, Primeira Turma, julgado em 20.11.1973, DJ de 19.4.1974, 

v.g.) – mormente em hipóteses como a presente, em que houve o 

esclarecimento da Fazenda estadual de que a metodologia adotada 

para fi xação dos preços era técnica.

6. A cautela impediria a decisão de sustar a recomposição 

tarifária estipulada pelo Poder Público para a devida manutenção 

da estabilidade econômico-fi nanceira dos contratos de concessão de 

serviço público. Postura tão drástica deveria ocorrer somente após a 

constatação, estreme de dúvidas, de ilegalidade – desfecho que, em 

regra, se mostra possível somente após a devida instrução, com o 

decurso da tramitação completa do processo judicial originário.

7. Não compete às Presidências do Supremo Tribunal Federal 

e do Superior Tribunal de Justiça julgar pedido suspensivo à luz 

de direito local (precedentes). Dessa forma, não há como analisar 

eventual ofensa à legislação estadual, qual seja, a Lei do Estado de São 

Paulo n. 9.166/1995.

8. O Magistrado Singular concluiu que os reajustes tarifários 

seriam discriminatórios, por deixar de atingir parte dos usuários e 

incidir sobre outros. Estimou que estava a adotar, assim, a medida que 

reputou mais justa. Não se pode esquecer, entretanto, que o exercício 

da ponderação exige critérios, entre os quais, a adoção de solução que 

reduza “a tensão gerada pela falta de legitimidade representativo-

democrática do juiz para realizar opções normativo-axiológicas”, 

conforme leciona Paulo Gustavo Gonet Branco (Juízo de ponderação 

na jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 305). 
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Dessa forma, o ato administrativo editado pelo Estado de São Paulo 

deve ser prestigiado também para mitigar a problemática do défi cit 

democrático do Poder Judiciário.

9. Eventual intento político da medida não poderia ensejar a 

invalidação dos critérios tarifários adotados, tout court. Conforme 

leciona Richard A. Posner, o Poder Judiciário esbarra na difi culdade 

de concluir se um ato administrativo cuja motivação alegadamente 

política seria concretizado, ou não, caso o órgão público tivesse se 

valido tão somente de metodologia técnica. De qualquer forma, essa 

discussão seria inócua, pois, segundo a doutrina Chenery – a qual 

reconheceu o caráter político da atuação da Administração Pública 

dos Estados Unidos da América –, as cortes judiciais estão impedidas 

de adotarem fundamentos diversos daqueles que o Poder Executivo 

abraçaria, notadamente nas questões técnicas e complexas, em que 

os tribunais não têm a expertise para concluir se os critérios adotados 

pela Administração são corretos (Economic Analysis of Law. Fifth 

Edition. New York: Aspen Law and Business, 1996, p. 671). Portanto, 

as escolhas políticas dos órgãos governamentais, desde que não sejam 

revestidas de reconhecida ilegalidade, não podem ser invalidadas pelo 

Poder Judiciário.

10. Impedir judicialmente o reajuste das tarifas a serem pagas 

pelos usuários também confi gura grave violação da ordem econômica, 

por não haver prévia dotação orçamentária para que o Estado de São 

Paulo custeie as vultosas despesas para a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro dos acordos administrativos firmados pelo 

Poder Público com as concessionárias de transporte público.

11. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, em negar provimento ao agravo, nos 

termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, 

Humberto Martins, Maria Th ereza de Assis Moura, Jorge Mussi, Og Fernandes, 

Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul 

Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
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Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer, Francisco 

Falcão, João Otávio de Noronha, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia 

Filho e Paulo de Tarso Sanseverino.

Convocado o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília (DF), 07 de junho de 2017 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Presidente

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe 20.6.2017

RELATÓRIO

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

Alencar Santana Braga e outros contra decisão de minha lavra (fl s. 1.532-1.550), 

na qual reconsiderei o ato de fl s. 1.367-1.372, proferido pelo Ministro Vice-

Presidente Humberto Martins no exercício da Presidência. Deferi o pedido de 

contracautela formulado pelo Estado de São Paulo (fl s. 1-31) para suspender, até 

o trânsito em julgado da decisão de mérito (art. 4º, § 9º, da Lei n. 8.437/1992), 

os efeitos da decisão proferida em 6.1.2017 (fl s. 264-265) pelo Juiz de Direito 

Plantonista do Foro Cível da Comarca de São Paulo na Ação Popular n. 

0000018-66.2017.8.26.0053, em trâmite na 15ª Vara da Fazenda Pública da 

Comarca da Capital.

Na origem, Parlamentares Estaduais e o Deputado Federal José 

Mentor Guilherme de Mello Netto ajuizaram a Ação Popular n. 0000018-

66.2017.8.26.0053, na qual alegaram, em síntese, que a) a majoração programada 

para 8.1.2017 nas tarifas de modais de transporte público do Estado de 

São Paulo (metrô; trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 

– CPTM; ônibus; e o bilhete único mensal do Município de São Paulo), 

além da implementação de taxas de embarque pela Empresa Metropolitana 

de Transportes Metropolitanos – EMTU em terminais metropolitanos de 

ônibus – formalizada por intermédio de ofício do Secretário de Transportes 

Metropolitanos à Assembleia Legislativa do Estado –, não foi precedida de 

exigências previstas no art. 1º da Lei Estadual n. 9.166/1995, tais como a 

divulgação das planilhas de custos e outros elementos para a fi xação do preço; b) 
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as elevações de determinados preços ocorreram para compensar o não reajuste 

eleitoreiro em tarifas de outros em modais da capital; c) o aumento abusivo 

e muito acima da inflação “viola frontalmente o princípio da moralidade 

administrativa” (fl . 68); d) os atos “estão maculados pela incompetência, vício 

de forma, ilegalidade e inexistência de motivação” (fl . 73), conforme o art. 2º da 

Lei n. 4.717/1965; e e) ocorre ofensa à exigência da modicidade das tarifas, nos 

termos do art. 6º, § 1º, da Lei n. 8.987/1995.

Ao fi nal, requereram, cautelarmente e no mérito, o que se segue (fl s. 80-

81):

O deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos dos arts. 

300 e seguintes do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da planilha 

de reajuste publicada no Diário Ofi cial do Estado em 31 de dezembro de 2016, 

para aumentar abusivamente as tarifas do bilhete integrado entre os modais 

metrô, trens da CPTM e ônibus da capital paulista e o bilhete tônico mensal do 

Município de São Paulo e as taxas de embarque implantadas pela EMTU em 

seus corredores de ônibus ABD, dos Terminais Piraporinha, São Mateus, Capão 

Redondo e Pirapora do Bom Jesus, a vigorar a partir de 08 de janeiro de 2017;

[...].

Ao fi nal, seja julgada procedente a presente ação popular, para anular em 

defi nitivo a planilha de reajuste publicada no dia 31 de dezembro de 2016 na 

imprensa oficial, dando ensejo ao ilegal reajustamento da tarifa pretendido. 

(grifei)

Em 6.1.2017, o Juiz de Direito Plantonista do Foro Cível da Comarca de 

São Paulo deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a majoração 

“das tarifas de trem e metrô, nos bilhetes integrados com os ônibus da capital 

paulista e nos bilhetes temporais” (fl . 114) – o que na prática signifi cou “a 

suspensão do ‘reajuste’ das tarifas de trem e metrô nos bilhetes integrados com 

os ônibus da Capital e bilhetes integrados e também das tarifas de integração 

implantadas nos Terminais Metropolitanos de Piraporinha, São Mateus, Capão 

Redondo e Pirapora do Bom Jesus, a vigorar a partir de 8 de janeiro de 2017” (fl . 

3 – grifei). Redigiu fundamentação e dispositivo nos seguintes termos (fl s. 264-

265):

De acordo com o ofício encaminhado à Assembleia Legislativa, manteve-se o 

valor da tarifa básica do metrô, mas aplicou-se forte reajuste a outras tarifas, como 

a do bilhete integrado, sem justifi cativa para tal discriminação entre os usuários 

do serviço público.
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A discriminação parece ser injusta, pois a medida é mais benéfi ca a quem 

reside em locais mais centrais e se utiliza apenas do metrô, cuja tarifa básica foi 

mantida, mas revela-se gravosa a quem reside em locais mais distantes e se utiliza 

do trem e do metrô, cuja tarifa integrada foi aumentada acima da infl ação.

Há ilações de que a manutenção da tarifa básica do metrô apenas se deu 

porque o Governador do Estado não queria arcar com o ônus político do reajuste, 

pois o candidato a Prefeito Municipal por ele apoiado e eleito declarou após as 

eleições que manteria o valor da tarifa básica do ônibus.

Quer pela ausência de motivação para a discriminação entre os usuários 

do serviço do metrô (ausência de reajuste para a tarifa básica e reajuste acima 

da inflação para tarifa integrada), quer pela suposta motivação política na 

manutenção da tarifa básica, aparentemente o ato administrativo pode ser 

considerado nulo, ao fi nal do processo.

Se não suspenso o reajuste, haverá risco aos usuários do serviço público de 

transporte, que se sujeitarão aos novos valores a partir de 8 de janeiro de 2017, 

obrigados a maiores gastos em momento de crise econômica.

Não há risco de prejuízo irreparável aos cofres públicos, pois a decisão ora 

proferida poderá ser objeto de recurso e, em caso de provimento, o reajuste 

aplicado imediatamente.

4. Pelo exposto, defi ro a liminar e suspendo os efeitos da planilha de reajuste 

publicada no DOE de 31.12.2016.

Contra essa decisão, o Estado de São Paulo formulou o pedido de 

Suspensão de Tutela de Urgência n. 2000578-36.2017.8.26.0000, indeferido 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 10.1.2017, 

sob o fundamento, em suma, de que o Poder Público não se desincumbiu do 

seu ônus de demonstrar “a existência de situação fática autorizadora do reajuste 

(ou redução de descontos em algumas modalidades de tarifa) nos patamares 

praticados” (fl . 110) e de que, “considerados os próprios fundamentos da ordem 

liminar, não há também como aferir aqui que a sua manutenção representará 

irreparável impacto e prejuízo ao erário” (ibidem). A decisão foi assim ementada 

(fl . 106):

Pedido de suspensão dos efeitos da tutela de urgência. Decisão que suspendeu 

o reajuste da tarifa de transporte público. Risco de grave lesão à ordem e à 

economia públicas não evidenciado. Pedido rejeitado.

Após, em 11.1.2017, a Juíza de Direito da 15ª Vara da Fazenda Pública 

da Comarca de São Paulo acolheu emenda à inicial para estender os efeitos da 

tutela antecipada. Ao fazê-lo, sobrestou a recomposição de tarifas em outras 

cinco regiões metropolitanas do estado. Confi ra-se o decisum (fl s. 325-326):
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Acolho a emenda à inicial de fl s. 84/99. Providencie a Z. Serventia as anotações 

necessárias para inclusão do Senhor Secretário de Transportes Metropolitanos 

Clodoaldo Pelissioni no pólo passivo da lide.

Em apertada síntese e em aditamento, pleiteiam os autores que a medida 

liminar seja estendida para que a suspensão dos efeitos dos reajustes aplicados 

nas tarifas de transporte público atinjam as Resoluções STM 001 a 022/2017. Os 

argumentos para a suspensão são, basicamente, os mesmos constantes da peça 

inicial.

É o relatório. Decido.

Defi ro a extensão dos efeitos da liminar e adoto, como razão de decidir e 

com a devida vênia, os mesmos argumentos constantes da v. Decisão proferida 

nos autos do pedido de suspensão de tutela de urgência bem como as razões 

constantes da decisão de fl s. 78/79, eis que os critérios para o reajuste constantes 

das citadas Resoluções não está detalhado tecnicamente, o que impede a análise 

de sua pertinência e, ademais, supera, sem explicação, os índices infl acionários.

Essa decisão foi impugnada pelo ora Requerente, que interpôs no TJSP o 

Agravo de Instrumento n. 2002389-31.2017.8.26.0000, cujo pedido de tutela 

recursal foi indeferido pelo Relator. Do ato, reproduzo o seguinte fragmento (fl . 

166):

[...] apesar do nítido interesse da agravante na imediata implantação das 

alterações tarifárias trazidas pelas Resoluções STM suspensas, não se vislumbra, 

prima facie, a imprescindibilidade da atribuição do efeito suspensivo, mesmo 

porque, além da medida pretendida não se tornar ineficaz caso deferida, 

apenas, quando do julgamento deste recurso o alegado prejuízo ao Estado (R$ 

404.000.000,00 quatrocentos e quatro milhões de reais, apenas no exercício de 

2017) não se consolidará, de forma imediata, a curto prazo; diferentemente do 

que, a priori, ocorrerá com a parcela dos usuários, que serão diretamente afetados 

pelo “reajuste tarifário” (23,86% dos usuários do Metrô; e 19,68% dos usuários da 

CPTM fl . 17).

Portanto, neste momento processual de análise de cognição perfunctória e 

repita-se sem adentrar na probabilidade de provimento do recurso, ausente um 

dos pressupostos legais (art. 995, par. único, NCPC), qual seja, o risco de dano 

grave e de difícil reparação, indefi ro o pedido de imposição de efeito suspensivo 

(art. 1.019, inc. I, NCPC), sem prejuízo, pois, de apreciação mais aprofundada, após 

a implementação do contraditório, por ocasião do julgamento deste recurso.

Daí a Fazenda Pública formulou perante a Presidência do Superior 

Tribunal de Justiça a pretensão suspensiva de fl s. 1-31, na qual sustentou, 

inicialmente, que “referidas decisões judiciais causam lesão à economia pública 
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superior a 400 milhões de reais ao ano, apenas no exercício de 2017, sem que 

haja previsão orçamentária para tanto” (fl . 6).

Discorreu acerca da configuração de lesão à ordem pública, sob o 

fundamento de que há “indevida interferência na política pública de transportes 

na Região Metropolitana de São Paulo, seu sistema viário metropolitano e os 

assuntos correlatos, tarefa que incumbe à Secretaria Estadual de Transportes 

Metropolitanos” (ibidem), além de “desconsiderar o princípio da presunção de 

legitimidade dos atos administrativos praticados pelo Poder Público” (fl . 8). 

Acresceu, no ponto, que (fl . 9):

A lesão à ordem pública decorrente das decisões que se intenta suspender 

se torna ainda mais patente por, abruptamente, sem qualquer amparo técnico, 

sem prévia oitiva do Poder Público e em via processual inadequada, ordenar: (i) a 

redução de tarifas fi xadas pelo Poder Público, referentes aos bilhetes integrados 

com os ônibus da capital paulista; (ii) extirpar os efeitos das Resoluções que 

criaram tarifas de integração em determinados Terminais Metropolitanos, visando 

conferir tratamento igualitário aos usuários de transportes públicos nas regiões 

metropolitanas, e portanto, maior justiça tarifária; e, (iii) por afastarem índices 

contratuais de reajustes em serviços de transportes intermunicipais em cinco 

regiões metropolitanas de São Paulo, previstos em contratos de concessão ou 

permissão (áreas 1,2,3,4 e Corredor ABD, Baixada Santista, incluindo o VTL e 

Campinas).

Importante destacar que, quer para os serviços sob o regime de concessão, 

quer para os serviços sob o regime de permissão, não existe qualquer previsão 

contratual de subsídio tarifário por parte do Estado de São Paulo, mas apenas de 

ressarcimento das gratuidades legalmente estabelecidas após a celebração do 

contrato. Desta forma, o Estado de São Paulo possui o dever legal e contratual de 

realizar o reajuste tarifário de acordo com a fórmula paramétrica vigente prevista 

nos respectivos contratos, de modo que, caso não ocorra o reajuste tarifário 

nos patamares resultantes das fórmulas paramétricas, decorrerá a obrigação de 

realização do correspondente ressarcimento, mediante recursos do Tesouro do 

Estado, ora inexistentes.

Aduziu, ainda, que é evidente o “potencial risco à segurança pública, sob 

o ponto de vista da segurança dos usuários e dos riscos à continuidade de 

prestação de serviço adequado de transporte público” (fl . 6).

Ao fi nal, requereu a suspensão dos efeitos das decisões “até o trânsito em 

julgado de mérito da ação popular” (fl . 31).

No ato de fls. 1.367-1.372, o Ministro Vice-Presidente, Humberto 

Martins, no exercício da Presidência, consignou que não estava confi gurado o 
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fumus boni iuris (fl . 1.371), notadamente em razão das conclusões do Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de que os motivos do reajuste 

não foram devidamente esclarecidos pelo Poder Público; por haver “diferença 

de aumento em prol de um conjunto de usuários em detrimento de outros” 

(fl . 1.371); e porque “os dois precedentes mais expressivos da Corte Especial, 

sobre tarifas de ônibus, se referem a manutenção de situações nas quais o Poder 

Judiciário houve por considerar que a majoração da tarifa afetava a ordem 

pública e não o contrário” (ibidem). Registrou ainda que não havia periculum in 

mora (fl . 1.372).

Essa decisão foi impugnada por intermédio do agravo interno de fl s. 

1.374-1.385. Em suas razões, o Estado de São Paulo asseverou que os julgados 

invocados na motivação do Ministro Vice-Presidente são completamente 

inaplicáveis à hipótese, pois “os reajustes estipulados por meio das Resoluções 

STM n. 03/2017, 05/2017, 06/2017, 11/2017, 12/2017 e 14/2017, são 

totalmente distintos daqueles discutidos nas SLS 943/MA e 20/PE, na 

medida em que fi xados sem nenhuma margem de discricionariedade, com base 

unicamente em fórmulas previamente estipuladas nos contratos de concessão 

celebrados” (fl . 1.381), e que deve ser prestigiada “a presunção de legitimidade 

do ato administrativo, que somente pode ser desconstituído mediante prova 

robusta da sua ilegitimidade, o que, por certo, não se verifi ca em uma cognição 

sumária” (fl . 1.384).

Ao fi nal requereu a reconsideração da decisão do Ministro Vice-Presidente, 

para que fossem suspensos os efeitos das decisões proferidas na Ação Popular n. 

0000018-66.2017.8.26.0053, ou que seja provido o agravo.

Por intermédio da Petição n. 00038138/2017, a Fazenda Pública esclareceu 

que subsiste interesse processual apenas “no que concerne à primeira tutela de 

urgência por esse deferida, a qual permanece produzindo efeitos danosos ao 

interesse público, devendo o presente pedido de suspensão ser deferido pelas 

razões já expostas” (fl . 1.392), em virtude de a Corte de origem ter suspendido, 

em 3.2.2017, “os efeitos da decisão proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara 

da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo em 11.01.2017, que deferiu ‘a 

extensão dos efeitos da liminar’ originalmente concedida nos autos da ação 

popular n. 0000018- 66.2017.8.26.0053” (fl . 1.391). Juntou a decisão na qual 

o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo consignou que “os 

reajustes das tarifas da EMTU foram lineares, fi xados com base em critérios 

objetivos previstos contratualmente e não extrapolaram os índices infl acionários, 
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ao contrário dos reajustes das tarifas temporais e intermodais do Metrô e da 

CPTM, objeto do primeiro pedido de suspensão de liminar” (SL n. 2012425-

35.2017.8.26.0000 – fl . 1.399).

Os Autores Populares, Interessados, manifestaram-se nos autos às fl s. 

1.401-1.406 (Petição n. 00042113/2017), oportunidade em que requereram 

“a imediata revogação da suspensão de medida liminar deferida pelo ilustre 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, recobrando a liminar 

impedindo o aumento abusivo desejado pela Fazenda Pública Estadual, mantida 

por decisão proferida nestes autos pelo presidente em exercício dessa Corte 

Superior” (fl . 1.406).

Às fl s. 1.454-1.456 (Petição n. 00045128/2017), o Estado de São Paulo 

pronunciou-se acerca da petição dos Agravados de fl s. 1.401-1.406, em que 

destaca “a inépcia do pleito apresentado, na medida em que os manifestantes 

se valem de meio inadequado, incapaz de produzir o resultado que almejam” (fl . 

1.454).

Às fls. 1.463-1.465, a Fazenda Pública protocolou a Petição n. 

00080164/2017, na qual sustentou que se operou “a preclusão consumativa 

[para manifestação dos Agravados], na medida em que, conquanto tenham 

tomado ciência do Agravo Interno interposto pelo Estado de São Paulo e, 

posteriormente, se pronunciado nos autos, os interessados deixaram de impugnar 

o aludido recurso” (fl . 1.464). Ao fi nal da petição, reiteram o pedido suspensivo, 

ante a evidente ofensa à ordem econômica (ibidem):

Assim, em face do quanto exposto, bem como em razão do expressivo 

ônus fi nanceiro que está a carrear grave lesão aos cofres públicos paulistas 

decorrente da decisão objeto do presente Pedido de Suspensão, estimado em 

R$ 192.000.000,00 no ano de 2017 (R$ 115.000.000,00/ano 2017 – METRÔ + 

R$77.000.000,00/ano 2017 – CPTM), ou seja, R$526.027,39 (quinhentos e vinte e 

seis mil e vinte e sete reais e trinta e nove centavos) por dia ou R$3.682.191,78 

(três milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e um reais e 

setenta e oito centavos) por semana. (grifei)

Os Recorridos impugnaram o agravo interno às fl s. 1.467-1.478 (Petição 

n. 100828/2017). Na oportunidade, reiteraram o pedido para que fosse revogada 

a decisão que autorizou o reajuste das “tarifas intermunicipais administradas 

pela EMTU, além de manter a liminar deferida na instância ordinária, com a 

suspensão dos efeitos do reajuste nas tarifas do transporte público também nas 

demais modalidades” (fl . 1.478).
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Às fls. 1.532-1.550, proferi o ato ora impugnado, no qual, repita-se, 

reconsiderei o decisum proferido pelo Ministro Vice-Presidente, Humberto 

Martins, de fl s. 1.367-1.372 e deferi o pedido de contracautela formulado na 

inicial do presente procedimento.

Nas razões do presente interno, Alencar Santana Braga e outros afi rmam, 

inicialmente, a) que não ocorre risco à ordem administrativa, em razão do aumento 

abusivo das tarifas imposto aos usuários que realizam deslocamentos maiores, 

para compensar o congelamento dos preços dos bilhetes pagos por aqueles que 

realizam viagens nas áreas mais centrais de São Paulo. No ponto, consignam o 

que se segue (fl . 1.625):

É preciso reiterar: a própria agravada admite que desprezou qualquer 

motivação técnica, social ou econômica para anunciar ostensivamente um falso 

congelamento das tarifas do transporte público, para seguir uma decisão político-

partidária do prefeito da capital paulista, feita em promessa de campanha. Como 

está fartamente comprovado nos autos e também é admitido pela agravada, 

inexiste congelamento das tarifas do transporte público, pois foram aplicados 

abusivos reajustes aos usuários dos bilhetes integrados entre trilhos e ônibus 

da capital paulista e do bilhete único do Metrô e CPTM, cidadãos esses que têm 

menor poder aquisitivo e fazem os maiores deslocamentos nas viagens, porque 

moram nos subúrbios da região metropolitana e fazem a integração entre os 

sistemas modais.

Sustentam, a propósito, também que “há prova robusta da violação à Lei 

Estadual n. 9.166/1995, de imoralidade ao discriminar usuários do transporte 

público em detrimento de outros, sem critérios técnicos ou econômicos, mas 

apenas por conveniência político-partidária do Prefeito de São Paulo” e que, por 

isso, “a presunção de legitimidade dos atos administrativos não pode sobrepor-

se a todas ilegalidades e abusos demonstrados nos autos, reconhecidos pela 

agravada ao admitir que apenas seguiu uma decisão de agente político de outro 

ente da federação, com total autonomia administrativa e fi nanceira” (fl . 1.626). 

Suscitam, a propósito, que não ocorreu “intromissão indevida do Judiciário em 

atos privativos do Poder Executivo, [pois] o d. magistrado de primeiro grau 

apenas exerceu seu munus publico de controle do ato administrativo, quando 

eivado de ilegalidade/imoralidade” (ibidem).

Ostentam, ainda, b) que não está confi gurada lesão à ordem econômica, sob os 

fundamentos que ora reproduzo (fl . 1.627-1.628):

A agravada traz números divergentes em relação ao suposto prejuízo que 

sofreria a perdurar a decisão que impede os reajustes propostos. Às fl s. 7 de seu 
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pedido de suspensão de liminar, informa a agravada que o aporte de recursos 

de que o tesouro não dispõe para arcar com o prejuízo do não reajuste seria de 

aproximadamente 1,9 bilhão de reais. No parágrafo seguinte, o primeiro de fl s. 8 

da peça vestibular, afi rma que o prejuízo causado ao Metrô, CPTM e EMTU, juntos, 

seria da ordem de 404 milhões de reais, tudo de acordo com demonstrativos 

apresentados pela Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos – STM. A 

divergência de aproximadamente 1,5 bilhão de reais de prejuízo, informada 

pela própria agravada, demonstra, sem a menor sombra de dúvidas, que 

inexiste risco de prejuízo aos cofres públicos, pois nem mesmo a recorrida tem 

o conhecimento real sobre os números de suas companhias de transporte. [...].

Outro ponto relevante é que a agravada traz ainda números que não fecham o 

raciocínio por ela mesma desenvolvido, demonstrando igualmente a inocorrência 

de risco de prejuízo ao erário.

Vejamos:

Em dado momento a agravada afi rma que o Metrô e a CPTM são companhias 

autossufi cientes, têm a confi guração de empresas e assim agem com autonomia 

administrativa do ente que as criou. Em outro tópico, a recorrida admite que a 

CPTM é defi citária e somente no ano de 2016 teve que receber aporte de quase 1 

bilhão de reais do tesouro estadual

Já em relação ao Metrô, a agravada diz que o reajuste proposto não 

proporcionará alívio fi nanceiro à companhia, apenas reduzirá o defi cit observado 

no ano passado para 90 mil reais. Por outro lado, a agravada afirma que se 

aplicasse reajuste linear a todas as tarifas, o Metrô conseguiria fechar as contas, 

mas com pouca folga, lembrando que a ação popular não tem o desígnio de 

orientar a política tarifária da recorrida.

Mais, a agravada sempre traz a informação de que o número de usuários 

atingidos pelo reajuste é pequeno, na caso dos 20% (vinte por cento), assim, causa 

perplexidade a alegação de que a falta do reajuste proposto causaria ao Estado 

um prejuízo de 1,9 bilhão de reais, quase o dobro do aporte fi nanceiro oferecido 

à CPTM em 2016. Em outro momento, como dito, o prejuízo é diminuído para 404 

milhões de reais, somados Metrô, CPTM e EMTU.

[...].

Todo esse jogo de números imprecisos conduz a uma evidência: as alegações 

trazidas pela agravada não infi rmam a decisão liminar concedida na origem. (grifei)

Requerem, do que se infere do pedido recursal, o restabelecimento da 

“decisão inicialmente proferida pelo vice-presidente dessa Corte Superior” (fl . 

1.629), para que, consequentemente, sejam suspensos “os efeitos dos reajustes 

concedidos ao transporte público pela agravada, inclusive os administrados pela 

EMTU” (ibidem).
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Contrarrazões do Estado de São Paulo às fl s. 1.632-1.638. Defende a 

Fazenda Pública que a) “a decisão adotada pelo Poder Executivo foi baseada em 

diversos estudos técnicos” (fl . 1.633), motivo pelo qual, “inexistindo qualquer 

demonstração de ilegalidade, a decisão da Administração deve ser prestigiada, 

não podendo ser antecipadamente afastada pelo Poder Judiciário, ainda mais 

desconsiderando os aspectos técnicos envolvidos e o princípio de presunção de 

legitimidade dos atos administrativos” (fl . 1.634); b) o ato da Administração 

Pública que estipula tarifas públicas não pode ser afastado sem cognição 

exauriente, inviável na estreita via suspensiva; c) não há previsão orçamentária 

para o custeio das despesas decorrentes da implementação da decisão de 

primeira instância; e d) “não cabe a este E. Superior Tribunal de Justiça analisar 

o cumprimento de legislação estadual (Lei Estadual n. 9.166/1995), tanto mais 

no âmbito restritíssimo deste pedido de suspensão, até por envolver questões 

fáticas que vão muito além da apreciação da existência da grave lesão à ordem e 

economia públicas” (fl . 1.637).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora): O recurso não pode prosperar.

A pretensão de que seja restabelecida “a medida liminar deferida pelo juízo 

de origem, [para] suspender os efeitos dos reajustes concedidos ao transporte 

público pela agravada, inclusive os administrados pela EMTU” (fl . 1.629), 

encontra óbice, inicialmente, na inadequação da decisão de fl s. 1.367-1.372, que 

analisou o pedido de contracautela formulado pelo Estado de São Paulo às fl s. 

1-31 à luz do mérito da controvérsia em debate na ação originária.

Explico. Em segundo grau de jurisdição, o Desembargador Chefe do 

Judiciário Paulista ressaltou que “a redução do desconto que beneficiava 

signifi cativa parcela de usuários do transporte público metropolitano, em especial 

aqueles que utilizam o sistema integrado” (fl . 109), ocorria em detrimento 

de usuários de outros sistemas, que arcariam com o prejuízo decorrido de 

“reajuste bem acima dos índices infl acionários” (ibidem). No ponto, corroborou 

entendimento do Magistrado singular, baseado no princípio da igualdade, in 

litteris (fl . 264):

De acordo com o ofício encaminhado à Assembleia Legislativa, manteve-se o 

valor da tarifa básica do metrô, mas aplicou-se forte reajuste a outras tarifas, como 
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a do bilhete integrado, sem justifi cativa para tal discriminação entre os usuários do 

serviço público.

A discriminação parece ser injusta, pois a medida é mais benéfi ca a quem 

reside em locais mais centrais e se utiliza apenas do metrô, cuja tarifa básica 

foi mantida, mas revela-se gravosa a quem reside em locais mais distantes e se 

utiliza do trem e do metrô, cuja tarifa integrada foi aumentada acima da infl ação. 

(grifei)

Daí, ao analisar o pedido suspensivo formulado pelo Estado de São Paulo, 

o Ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, baseou-se no fato de 

que “o Presidente do Tribunal de origem fi rmou claramente que o aumento não estava 

devidamente justifi cado, pois os documentos juntados aos autos não explicariam 

de forma sufi ciente as razões da majoração” (grifei), notadamente em razão da 

“diferença de aumento em prol de um conjunto de usuários em detrimento de outros” 

(grifei). Referiu-se, ainda, sobre a conclusão do Tribunal de origem de que “havia 

necessidade de motivação ao ato de reajuste” e que o controle de motivação 

dos atos administrativos não se mostrou descabido, pois “não signifi caria uma 

incursão no mérito da ação do Poder Executivo”. Com tais fundamentos, não 

reconheceu “nenhuma violação jurídica nas conclusões da Corte local, a qual 

apreciou a matéria nos limites da lide” (fl . 1.371 – grifei).

Ocorre que, a rigor, na via suspensiva, por sua estreiteza, não cabe analisar 

o mérito da controvérsia originária. Conforme a legislação de vigência, sua 

vocação é a de tutelar tão somente a ordem, a economia, a segurança e a saúde 

públicas, motivo pelo qual não pode ser apreciada como se fosse mero sucedâneo 

recursal. Com igual conclusão, vejam-se os seguintes julgados:

Agravo regimental na suspensão de liminar. Contrato administrativo. 

Terceirização de mão de obra. Ausência de grave lesão à ordem e à economia 

públicas. Decisão agravada que indeferiu a suspensão de liminar. Controle de 

legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Ausência de violação 

ao princípio da separação dos poderes Agravo. Regimental ao qual se nega 

provimento.

I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de contracautela diante da 

ausência de comprovação da alegada lesão à ordem e à economia públicas.

II – O Supremo Tribunal Federal pacifi cou o entendimento de que não viola 

o princípio da separação dos poderes o exame, pelo Poder Judiciário, do ato 

administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes.

III – A contratação administrativa para a mera alocação de mão de obra, 

inclusive para o desempenho de atividades fi nalísticas da administração pública, 
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pode ser danosa ao interesse público, ferindo os comandos constitucionais 

inseridos no caput e no inciso II do art. 37. Risco de dano inverso. Precedente.

IV – Alegações suscitadas na peça recursal que ultrapassam os estreitos limites 

da presente via processual e concernem somente ao mérito, cuja análise deve ser 

realizada na origem, não se relacionando com os pressupostos da suspensão de 

liminar.

V – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF, AgRg na SL n. 885/

RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Presidente –, Tribunal Pleno, DJe de 2.12.2015 

– grifei.)

Agravo regimental na suspensão de liminar e de sentença. Grave lesão à 

ordem e à saúde públicas. Inexistência. Indevida utilização como sucedâneo 

recursal. Pedido de suspensão indeferido. Agravo regimental desprovido.

I - Consoante a legislação de regência (v.g. Leis n. 8.437/1992 e n. 12.016/2009) 

e a jurisprudência deste eg. Superior Tribunal e do col. Pretório Excelso, somente 

será cabível o pedido de suspensão quando a decisão proferida contra o Poder 

Público puder provocar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 

públicas.

II - O deferimento do pedido de suspensão exige a comprovação cabal de 

ocorrência de grave dano aos bens tutelados pela legislação de regência (art. 4º 

da Lei n. 8.437/1992), situação inocorrente na hipótese.

III - In casu, não houve a comprovação cabal de ocorrência de grave dano 

aos bens tutelados pela legislação de regência decorrente de r. decisão que 

reconheceu estar o Biomédico legalmente autorizado a atuar na atividade ligada 

às técnicas radiológicas.

IV - Ademais, verifi ca-se que a discussão possui caráter jurídico, revelando-se o 

presente pedido de suspensão como sucedâneo recursal, o que é vedado na via eleita.

Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg na PET na SLS n. 1.883/PR, Rel. Min. 

Felix Fischer, Corte Especial, DJe de 28.8.2014 – grifei.)

No caso, a despeito de o Estado de São Paulo não ter veiculado, perante a 

Presidência do Superior Tribunal de Justiça, pedido de antecipação de tutela 

recursal, na decisão que se pretende ver restabelecida, ressaltou-se que não 

estariam confi gurados a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo da demora, 

notadamente em razão da conclusão do Presidente da Corte de origem – 

expressamente ratifi cada pelo Ministro Vice-Presidente – de que o reajuste não 

foi devidamente motivado, ante a manutenção da tarifa básica e reajuste acima da 

infl ação em tarifas de integração.

É certo que, na apreciação do pedido de suspensão, pode ser realizado um 

“juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo da contracautela” (STF, SS 
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n. 5.049/BA-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Presidente –, Tribunal 

Pleno, julgado em 20.4.2016, DJe de 13.5.2016). Entretanto, em controvérsia 

sobre a revisão de preços de transporte coletivo municipal, o Supremo Tribunal 

Federal já consignou que “o reajuste de tarifas do serviço público é manifestação de 

uma política tarifária, solução, em cada caso, de um complexo problema de ponderação 

entre a exigência de ajustar o preço do serviço às situações econômicas concretas do 

seguimento social dos respectivos usuários ao imperativo de manter a viabilidade 

econômico-fi nanceiro do empreendimento do concessionário” (RE n. 191.532/

SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 27.5.1997, DJ de 

29.8.1997 – grifei).

A difi culdade de se fi xar tarifa pública com fundamento no princípio da 

igualdade e na necessidade de se estabelecer o justo pagamento pelo serviço 

público foi demonstrada por Cármen Lúcia Antunes Rocha:

Observe-se, pois, que, para igualar os cidadãos em sua condição de usuários 

de determinado serviço público, não se tem a neutralidade administrativa, 

tampouco a gratuidade como regra incidente quando da prestação da atividade, 

conquanto se mantenham a impessoalidade e a generalidade das decisões sobre 

ela. Em outro dizer, para se ter a justeza tarifária tem-se a igualdade, mas não a 

neutralidade tarifária. Somente assim se pode chegar à justiça administrativa na 

prestação do serviço público. Em razão de tais princípios e subprincípios condutores 

do serviço público é que existe a discriminação tarifária, tornando possível, nessa 

distinção de usuários em condições econômicas e sociais desiguais, a efetivação da 

igualdade jurídica e da concreta justiça social.

[...].

Releve-se que, se os princípios e subprincípios são facilmente listáveis em 

estudos e propostas, e até mesmo em sua previsão legal, na prática essa matéria 

constitui fonte de difícil cuidado, pois, em quase todos os modelos apresentados 

e experimentados nos diferentes sistemas, os embaraços são enormes, uma vez 

que os fi gurinos adotados têm convenientes e inconvenientes. Mesmo quando a 

lei determina a diferenciação nos casos em que forem distintas as condições dos 

usuários, é de se ter que, na dinâmica administrativa, os cuidados com o controle 

e fi scalização dos critérios acatados têm de ser restritos e permanentes, para se 

evitar que por essa via se possibilitem privilégios anti-sociais e injustos, além 

de fraudes ao interesse público. Como bem acentuava Themístocles Brandão 

Cavalcanti, “a complexidade do problema decorre especialmente de dois fatores: 

primeiro, a relação entre o preço do serviço e o poder aquisitivo do consumidor; 

segundo, que o preço da tarifa baste para remunerar o capital e permitir 

a manutenção e o desenvolvimento do serviço de acordo com as exigências 

técnicas, o seu aperfeiçoamento e a própria conservação e renovação do material 

aplicado”. (Estudo sobre Concessão e Permissão de Serviço Público no Direito 

Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1996, pp. 101-102 – grifei.)
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Assim, a evidente sofi sticação da demanda ventilada na causa principal denota 

que, ao ratifi car o entendimento do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, a decisão de fl s. 1.367-1.372 imiscuiu-se em seara alheia à via suspensiva, que 

não se mostra adequada à análise do mérito da demanda principal. A propósito, os 

seguintes precedentes, mutatis mutandis:

1. Tributo. Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço - ICMS. 

Decreto Paulista n. 54.177/2009. Energia elétrica. Novos substitutos tributários.  

Distribuidoras. Liminar que restabelece os comercializadores de energia como 

substitutos. Dupla sistemática de tributação. Inadmissibilidade. Risco de grave 

lesão à ordem pública. Suspensão de segurança deferida. Agravo regimental 

improvido. O estabelecimento de dois regimes simultâneos de tributação provoca 

risco de grave lesão à ordem pública.

2. Suspensão de segurança. Exame pleno da causa. Inadmissibilidade. ICMS. 

Decreto Paulista n. 54.177/2009. Substituição tributária. Constitucionalidade 

da questão. Alta complexidade. ADI n. 4.281. Impossibilidade de aprofundado 

exame de mérito no incidente de suspensão. Precedentes. Agravo regimental 

improvido. O incidente de suspensão não permite plena cognição da causa. 

(STF, SS n. 4.177/SP-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso – Presidente –, Tribunal Pleno, 

julgado em 17.2.2011, DJe de 11.3.2011 – grifei)

Prorrogação do prazo de instrução em ação criminal. Afastamento de prefeito. 

Manutenção. Ausência de risco à ordem pública.

I - Conforme observado na decisão que se buscava suspender, proferida pelo 

Tribunal de Justiça de Goiás, a ação originária possui instrução complexa, em que 

se apura um vasto leque de delitos (crime de responsabilidade, formação de 

quadrilha, falsidade ideológica, uso de documento falso, usurpação de função 

pública e fraude em procedimento licitatório), sendo certo que o excesso de prazo 

na instrução estaria ainda sendo provocado pela própria defesa, que arrolou 58 

testemunhas em comarcas diversas.

II - Diante de tais elementos, a análise dos argumentos acima apresentados e o 

seu enfrentamento se revestem de temas jurídicos de mérito, não tendo o requerente 

demonstrado a existência dos requisitos de urgência informados no art. 4º da Lei 

n. 8.437/1992.

Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg na SLS n. 1.929/GO, Rel. Min. 

Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 4.3.2015, DJe de 23.3.2015 – grifei)

Vale ainda referir que o Ministro Humberto Martins consignou que “os 

dois precedentes mais expressivos da Corte Especial, sobre tarifas de ônibus, 

se referem a manutenção de situações nas quais o Poder Judiciário houve por 

considerar que a majoração da tarifa afetava a ordem pública e não o contrário, 
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como ocorre nos autos” (fl . 1.371). Ocorre que tais julgados (AgRg na SLS n. 

943/MA, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 4.3.2009, DJe de 30.3.2009 

e AgRg na SLS n. 20/PE, Rel. Ministro Edson Vidigal, julgado em 25.10.2004, 

DJ de 6.12.2004) diferem in totum da controvérsia em análise. Nesses casos, este 

Tribunal deferiu os pedidos de contracautela, após o Poder Público ter-se manifestado 

de maneira contrária aos reajustes tarifários concedidos pelo Judiciário, à margem dos 

critérios próprios da Administração Pública. É o que foi precisamente ressaltado 

pelo Estado de São Paulo à fl . 1.377, quando impugnou a decisão de fl s. 1.367-

1.372:

Em resumo, em ambos os casos, aos reajustes postulados pelos particulares, 

concessionários e permissionários, e deferidos pelo Poder Judiciário, se opunha a 

Administração Pública, que entendia que tais reajustes não eram necessários para 

garantir o equilíbrio-econômico fi nanceiro.

Ao analisa-los, entendeu esse Col. Tribunal que, ordinariamente, compete 

ao Poder Executivo determinar os reajustes cabíveis e necessários, de maneira que, 

havendo controvérsia a respeito do valor da tarifa, a decisão da Administração deve 

ser prestigiada, não podendo ser antecipadamente afastada pelo Poder Judiciário, 

sem maiores estudos e discussões aprofundadas. (grifei)

Dessa forma, além de a contracautela ter sido apreciada como se o Poder 

Público tivesse formulado pedido de antecipação de tutela em via recursal, 

constato também que, na decisão cujos efeitos os ora Agravantes pretendem resgatar, 

não foi devidamente apreciada a alegação ventilada no pedido suspensivo inicial 

de que a decisão de primeira instância viola a ordem, a economia e a segurança 

públicas.

Por tais motivos, é inadequado reclamar o restabelecimento do ato de fl s. 

1.367-1.372.

Passo a esclarecer os fundamentos pelos quais o pedido de contracautela 

formulado pelo Estado de São Paulo (fl s. 1-31) é procedente.

Em razão de sua natureza, o manejo da via suspensiva é prerrogativa 

de pessoa jurídica que exerce um munus público, decorrente da supremacia 

do interesse estatal sobre o particular, cujo titular é coletividade. Conforme a 

legislação de regência, o deferimento de pedido de contracautela é condicionado 

à ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

Vale ressaltar, também, que a via da suspensão deve ser manejada nas 

hipóteses em que o Judiciário promove alteração no status quo ante em prejuízo 

do Poder Público. Nesse sentido, cite-se o escólio de Marcelo Abelha Rodrigues:
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Tal instituto foi criado como meio processual para que o Poder Público, na 

condição de réu, possa dele valer-se para impedir que uma decisão judicial, 

provisoriamente executada, tenha eficácia que cause risco de lesão a 

determinado interesse público. Por isso, a fi nalidade do instituto é amordaçar a 

efi cácia executiva de uma decisão proferida contra o Poder Público, para que se 

mantenha de pé e intacta uma situação jurídica anterior ao processo. (Suspensão 

de Segurança - Sustação da efi cácia de decisão judicial proferida contra o 

Poder Público. 3.ª ed., revista, atualizada e ampliada. São Paulo: RT, 2010, p. 146.)

Acrescente-se, no mais, que a suspensão de ato judicial constitui 

providência extraordinária, na qual o Requerente tem o ônus de indicar na 

inicial, de forma patente, que a manutenção dos efeitos da medida judicial que 

se busca suspender viola severamente um dos bens jurídicos tutelados.

Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de decisão monocrática 

proferida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello:

Suspensão de segurança. Potencialidade danosa do ato decisório. Necessidade 

de comprovação inequívoca de sua ocorrência. Excepcionalidade da medida 

de contracautela [...]. Em tema de suspensão de segurança, não se presume a 

potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela 

que defere liminar em sede de mandado de segurança. A existência da situação 

de grave risco ao interesse público, alegada para justifi car a concessão da drástica 

medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade 

estatal que requer a providência excepcional [...]. Não basta, para esse efeito, 

a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do 

mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão 

comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, 

saúde, segurança e economia públicas). Pedido indeferido. (SS n. 1.185/PA, Rel. Min. 

Celso de Mello – Presidente –, DJ de 4.8.1998 – grifei.)

Tal excepcionalidade ocorre na espécie.

Dois são os fundamentos essenciais de que o Juiz de Direito Plantonista 

do Foro Cível da Comarca de São Paulo utilizou-se para deferir o pedido de 

antecipação de tutela: a) injustiça no fato de que a tarifa de metrô foi mantida em 

R$ 3,80, por tratar-se de medida “mais benéfi ca para quem reside em locais mais 

centrais” e utiliza unicamente aquele modal, enquanto é “gravosa a quem reside 

em locais mais distantes e se utiliza do trem e do metrô, cuja tarifa integrada 

foi aumentada acima da infl ação” (fl . 264); e b) suposta motivação política na 

adoção da novel política tarifária.

Daí, no pedido suspensivo de fl s. 1-31, o Estado de São Paulo alegou 

violação da ordem pública porque a decisão de primeira instância – mantida 
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pela Corte de origem e pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal 

de Justiça –, além de intervir na instituição de política pública tarifária, que 

incumbe exclusivamente à Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado 

de São Paulo (fl . 6), desprezou “o princípio da presunção de legitimidade dos 

atos administrativos praticados pelo Poder Público” (fl . 8).

Com efeito, a despeito da alegação dos Agravantes de que “a presunção de 

legitimidade dos atos administrativos não pode sobrepor-se a todas ilegalidades 

e abusos demonstrados nos autos, reconhecidos pela agravada ao admitir que 

apenas seguiu uma decisão de agente político de outro ente da federação, com 

total autonomia administrativa e fi nanceira” e de que não ocorreu “intromissão 

indevida do Judiciário em atos privativos do Poder Executivo, [pois] o d. 

magistrado de primeiro grau apenas exerceu seu munus publico de controle do 

ato administrativo, quando eivado de ilegalidade/imoralidade” (fl . 1.626), de fato, 

a interferência judicial para invalidar a estipulação das tarifas de transporte público 

urbano não pode ser admitida na hipótese, por violar gravemente a ordem pública.

A legalidade estrita orienta que, até prova defi nitiva em contrário, prevalece 

a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pelo Poder Público 

(STF, RE n. 75.567/SP, Rel. Min. Djaci Falcão, Primeira Turma, julgado em 

20.11.1973, DJ de 19.4.1974, v.g.) – mormente em hipóteses como a presente, em 

que houve o esclarecimento da Fazenda estadual de que a metodologia adotada para 

fi xação dos preços era técnica. Da inicial, confi ra-se o seguinte fragmento (fl s. 13-

14):

A partir do momento em que o Município de São Paulo tomou a decisão de 

não realizar qualquer reajuste na tarifa básica do transporte coletivo municipal, 

preservando-a no patamar de R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos) – no exercício, 

note-se, de uma prerrogativa constitucional do Município –, é evidente que tanto 

o Metrô quanto a CPTM têm que efetuar os seus estudos relacionados à política 

tarifária considerando esta decisão do Município de São Paulo, dadas as naturais 

interfaces entre os sistemas de transporte. Esta política tarifária foi fi xada com 

base em estudos e critérios exclusivamente técnicos.

Neste contexto é que se insere a redução dos descontos aos usuários da 

integração entre metrô, trens e ônibus municipais (redução do patamar de 22,5% 

para 10,5%). Tais descontos não decorrem de previsão legal ou constitucional, 

ao revés, podem ou não ser dados conforme a política tarifária fixada pelo 

Poder Executivo e dependem, sobretudo, da análise da viabilidade fi nanceira de 

sustentação do serviço público de transporte de passageiros, com o desconto 

tarifário.
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A redução do patamar de descontos dos usuários da integração não é inédita. 

Em 2006 este desconto era de 26,8% e já havia sido reduzido ao patamar de cerca 

de 22% a partir de 2012, em razão da estabilização do número de benefi ciários da 

integração tarifária.

Atualmente, com a estabilização do número de benefi ciários da integração 

tarifária, bem como o impacto financeiro gerado ao Metrô e à CPTM pelo 

próprio número de benefi ciários da tarifa de integração, entendeu-se possível, e 

condizente com a política tarifária do Estado de São Paulo, a redução do desconto 

concedido a tais usuários. (grifei)

Por certo, a cautela impediria a decisão de sustar a recomposição tarifária 

estipulada pelo Poder Público para a devida manutenção do equilíbrio econômico-

fi nanceiro dos contratos de concessão de serviço público. Postura tão drástica 

deveria ocorrer somente após a constatação, estreme de dúvidas, de ilegalidade – 

desfecho que, em regra, se mostra possível somente após a devida instrução, com 

o decurso da tramitação completa do processo judicial originário. Com idêntica 

conclusão, veja-se ementa:

Liminar em mandado de segurança. Servidor federal. Processo disciplinar. 

Cassação da aposentadoria. Pedido de suspensão imediata do ato impugnado. 

Ausência dos requisitos legais autorizadores da medida. Impossibilidade de 

concessão da liminar. Agravo não provido.

1. A concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, é 

condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos previstos 

no art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam, a 

existência de fundamento relevante e a possibilidade de que do ato impugnado 

possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final do 

procedimento.

2. A presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, cuja 

desconstituição só é possível em juízo quando cabalmente demonstrada a nulidade 

do ato impugnado, recomenda, neste caso, que se aguarde a oportuna decisão de 

mérito do mandamus, com a necessária observação do contraditório e da ampla 

defesa.

3. Ademais, não há, nos autos, evidência de que a concessão se tornará inefi caz 

se deferida somente ao cabo da demanda pois, se bem sucedida, a ordem 

mandamental certamente será cumprida a tempo e modo pela Administração, 

inclusive no que concerne a eventual reparação fi nanceira (da impetração em 

diante).

4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no MS n. 21.493/DF, 

Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22.4.2015, DJe de 27.4.2015 – 

grifei.)
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Mais. Os Agravantes sustentam também que “há prova robusta da violação 

à Lei Estadual n. 9.166/1995” (fl . 1.626). A propósito, não se desconhece que, 

nos termos do art. 25 da Lei n. 8.038/1990, a competência desta Corte para 

examinar pedido suspensivo está vinculada à fundamentação infraconstitucional 

da causa de pedir da ação principal:

Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, 

compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento 

do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público 

interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 

pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de 

decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última 

instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do 

Distrito Federal. (grifei)

Todavia, não cabe, nas instâncias extraordinárias, a análise de pedido 

suspensivo referente a controvérsia local. Nesse sentido, citem-se os seguintes 

precedentes:

Agravo regimental na suspensão de segurança. Servidor público estadual. Base 

de cálculo do adicional por tempo de serviço: direito local. Contrariedade indireta à 

Constituição da República. Inviabilidade da presente ação. Agravo regimental ao 

qual se nega provimento. (STF, AgR na SS n. 5.129/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia – 

Presidente –, Tribunal Pleno, julgado em 25.11.2016, DJe de 5.12.2016 – grifei)

Agravo interno. Pedido de suspensão de segurança. Promoção para 3º 

Sargento do Quadro de Praça. Exclusão. Direito local. Agravo interno desprovido.

1. A competência do Superior Tribunal de Justiça para deliberar acerca de 

pedidos de suspensão de decisão está vinculada à fundamentação de natureza 

infraconstitucional, com conteúdo materialmente federal, da causa de pedir.

2. Hipótese em que a causa (promoção de policiais militares ocupantes do Quadro 

de Praças da Polícia Militar do Amazonas, prevista no art. 49, inciso III, alínea g, 

da Lei Estadual n. 1.154/1975) tem índole local. Âmbito de discussão estranho à 

competência desta Corte.

3. Agravo interno desprovido. Petição de fl s. 134-145 não conhecida. (STJ, 

AgInt na SS n. 2.854/AM, Rel. Min. Laurita Vaz – Presidente –, Corte Especial, 

julgado em 7.12.2016, DJe de 15.12.2016 – grifei.)

Dessa forma, não há como se analisar eventual ofensa à referida legislação 

estadual, qual seja, a Lei do Estado de São Paulo n. 9.166/1995.

Nem se diga, ainda, que o intento político da medida também poderia 

ensejar a invalidação dos critérios tarifários adotados, tout court. Os Agravantes 
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sustentam que as regras tarifárias questionadas atendem tão somente a 

compromissos eleitorais, ao descreverem que o Estado de São Paulo anunciou 

“um falso congelamento das tarifas do transporte público, para seguir uma 

decisão político-partidária” (fl . 1.625) – fundamento que baseou, inclusive, as 

razões de decidir do Magistrado Plantonista, ipsis litteris (fl s. 264-265):

Há ilações de que a manutenção da tarifa básica do metrô apenas se deu 

porque o Governador do Estado não queria arcar com o ônus político do 

reajuste, pois o candidato a Prefeito Municipal por ele apoiado e eleito declarou após 

as eleições que manteria o valor da tarifa básica do ônibus.

Quer pela ausência de motivação para a discriminação entre os usuários 

do serviço do metrô (ausência de reajuste para a tarifa básica e reajuste acima 

da inflação para tarifa integrada), quer pela suposta motivação política na 

manutenção da tarifa básica, aparentemente o ato administrativo pode ser 

considerado nulo, ao fi nal do processo. (grifei)

No entanto, conforme leciona Richard A. Posner, o Judiciário esbarra na 

difi culdade de concluir se um ato administrativo cuja motivação alegadamente política 

seria concretizado, ou não, caso o órgão público tivesse se valido tão somente 

de metodologia técnica. De qualquer forma, essa discussão seria inócua, pois, 

segundo a doutrina Chenery – a qual reconheceu o caráter político da atuação 

da Administração Pública dos Estados Unidos da América –, as cortes judiciais 

estão impedidas de adotarem fundamentos diversos daqueles que o Poder 

Executivo abraçaria, notadamente nas questões técnicas e complexas, em que 

os tribunais não têm a expertise para concluir se os critérios adotados pela 

Administração são corretos. Em tradução livre, a assertivas acima inferem-se da 

lição original em língua inglesa, da qual extraio o seguinte fragmento:

The Chenery doctrine forbids a reviewing court to uphold administrative action 

on a rationale diff erent from that of the agency (typically a rationale advanced by the 

agency’s lawyers in defending its decision in the reviewing court). This doctrine can be 

understood as a recognition of the political character of administrative adjudication. 

If the agency were thought to be engaged simply in a search for truth, it would he 

appropriate for the reviewing court to uphold the agency’s decision on any ground 

that made sense to the court; presumably the agency would embrace that ground. 

But if the real springs of agency decision-making are political, it will be diffi  cult for the 

court to predict whether the agency would adopt the suggested ground. Of course the 

Chenery doctrine would also make sense if agencies dealt with such diffi  cult subject 

matter that courts could not tell whether a proposed rationale was right. Sometimes 

they do, but the doctrine is applied regardless of how technical or complex the issue 

is. (Economic Analysis of Law. Fifth Edition. New York: Aspen Law and Business, 

1996, p. 671.) 



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 29, (247): 17-179, julho/setembro 2017 43

Portanto, as escolhas políticas dos órgãos governamentais, desde que não 

sejam revestidas de ilegalidade, não podem ser invalidadas pelo Poder Judiciário.

Por todos esses motivos – inclusive em razão da impossibilidade de se 

reconhecer, na presente via, que ocorreu aumento abusivo de tarifas, como 

pretendem os Agravantes –, está demonstrada, repita-se, acentuada ofensa à ordem 

pública.

Ainda que assim não fosse, outro fundamento, autônomo, por si só, 

ensejaria o deferimento da pretensão suspensiva.

O estado Requerente aduz que, para que seja mantida a equação econômico-

financeira dos contratos, as “operadoras de transporte público coletivo de 

passageiros sobre pneus gerenciadas pela EMTU” deverão ser ressarcidas “pelo 

Tesouro do Estado” (fl . 12). Destaca que a decisão de primeira instância causa 

“grave lesão aos cofres públicos paulistas, estimado em R$ 192.000.000,00 no ano 

de 2017 (R$ 115.000.000,00/ano 2017 – METRÔ + R$ 77.000.000,00/ano 2017 

– CPTM), ou seja, R$ 526.027,39 (quinhentos e vinte e seis mil e vinte e sete reais 

e trinta e nove centavos) por dia ou R$ 3.682.191,78 (três milhões, seiscentos e 

oitenta e dois mil, cento e noventa e um reais e setenta e oito centavos) por semana” 

(fl . 1.464 – grifei). Reproduz, a propósito, trecho de ofício expedido pelo Senhor 

Secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, o qual 

esclarece que “o Tesouro do Estado não possui recursos fi nanceiros, em razão da 

grave crise fi nanceira que ainda perdura, e sequer previsão orçamentária, já que a 

Lei Orçamentária n. 16.347, de 29.12.2016, que fi xou o Orçamento para o Exercício 

de 2017, já foi elaborada considerando o aumento da arrecadação tarifária 

necessário para o custeio dos serviços” (fl . 7 – grifei).

Dessa forma, está confi gurada grave violação da ordem econômica. Ainda 

que os Agravantes tenham alegado nas razões recursais que os números indicados 

nas manifestações do Estado de São Paulo são imprecisos, é indiscutível que não 

há prévia dotação orçamentária para que o Estado de São Paulo custeie as vultosas 

despesas decorrentes da manutenção da harmonia econômico-fi nanceira dos acordos 

administrativos fi rmados pelo Poder Público com as concessionárias de transporte 

público. De igual entendimento, o seguinte precedente:

Agravo Regimental em Suspensão de Liminar. 2. Medida acautelatória 

que obrigara a União a arcar com as despesas de complementações das 

aposentadorias e pensões devidas pelo fundo AERUS. 3. Decisão da Presidência 

concessiva de contracautela proferida sob a ótica dos riscos de prejuízo à ordem 

pública. 4. Imprescindibilidade de instrução probatória para demonstração 
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do nexo causal entre o dano e a ação imputável ao ente público. 5. Risco de 

lesão à economia pública. 6. Entidade que se encontra sob regime de liquidação 

extrajudicial 7. Inexistência de prévia dotação orçamentária. 8. Necessidade 

de se resguardar as legítimas expectativas dos benefi ciários do AERUS. 9. Agravo 

regimental parcialmente provido para a limitação dos efeitos da suspensão da 

liminar até o momento da prolação da sentença na ação principal. (STF, SL n. 127/

DF, AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes – Presidente –, Tribunal Pleno, julgado 

em 17.3.2010, DJe de 20.5.2010 – grifei.)

No mais, reputo necessário salientar que, de um lado, não se pode olvidar 

do relevante fundamento assentado à fl . 265, pelo Magistrado de Primeira 

Instância, de que usuários sujeitar-se-ão “aos novos valores a partir de 8 de 

janeiro de 2017 [e serão] obrigados a maiores gastos em momento de crise 

econômica” – consubstanciados a) na extinção da chamada “transferência livre”, 

com a instituição das tarifas de integração, “de R$ 1,00 (um real) para os Terminais 

Metropolitanos de Diadema, Piraporinha e São Mateus, e de R$ 1,12 (um real e 

doze centavos) para os Terminais Metropolitanos de Capão Redondo e Campo 

Limpo” (fl . 16 – grifei); e b) reajuste no bilhete integrado de R$ 5,92 para R$ 

6,80 (acréscimo de 14,8% – fl . 64).

Por outro lado, a Fazenda Pública, ora Agravada, mitigou parte dessa 

problemática, ao ressaltar, na inicial, que “o total de usuários que, de fato, sofreram 

um impacto direto desta política tarifária foi de apenas 23,86% para o Metrô, 

enquanto para a CPTM este percentual corresponde a 19,69%” (fl . 12 – grifei). De 

rigor, por relevante, também mencionar que, evidentemente, esses percentuais foram 

minorados após a decisão suspensiva proferida pelo Desembargador Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da SL n. 2012425-

35.2017.8.26.0000.

Ao deparar-se com tal situação, o Juiz de primeiro grau analisou que os 

reajustes tarifários seriam discriminatórios, por deixar de atingir parte dos 

usuários e incidir sobre outros. Estimou que estava a adotar, assim, a medida que 

reputou mais justa (vide fl . 16). Não se pode esquecer, todavia, que o exercício da 

ponderação exige critérios, conforme registra Paulo Gustavo Gonet Branco:

O exercício da ponderação enseja que se experimente um inevitável 

coefi ciente de subjetivismo por parte do aplicador do Direito. Se não há como 

banir desse processo uma incontornável medida de discricionariedade, é possível, 

porém, reduzir a tensão gerada pela falta de legitimidade representativo-

democrática do juiz para realizar opções normativo-axiológicas.

[...].
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A fundamentação dos juízos de ponderação assume, efetivamente, feitio de 

elemento essencial para a legitimidade da jurisdição constitucional. Motivar 

decisórios não é tarefa que se confunda, evidentemente, com a mera invocação 

de preceitos normativos, na pretensão de se conferir algum ajuste formal 

da deliberação ao direito positivo. Hão de ser discernidos, com franqueza e 

profundidade, os interesses que animam cada problema, para que lhes sejam 

encontrados os pesos específi cos, sempre segundo valorações cumpridamente 

motivadas. Há que se justifi car o recurso à ponderação, cabível quando a questão 

não se resolva pela aplicação de conceitos incontrovertidos na comunidade jurídica. 

A fundamentação dos atos de ponderação, de seu turno, há de partir também dos 

conceitos já assentados, úteis para a direção da causa, e da importância que se lhes 

seja reconhecida na organização do direito. A tarefa de resolver confl itos ganha 

em requinte técnico, e, portanto, em patamar de persuasão, à medida que 

acompanha os desenvolvimentos da teoria dos direitos fundamentais.

Todo o esforço de argumentação do juiz, ao realizar a ponderação, não anula o 

subjetivismo envolvido, mas expõe ao controle da cidadania de que maneira e com 

que resultados a discricionariedade foi servida.

[...].

O estabelecimento de marcos delimitadores do âmbito cabível da ponderação 

judicial, que também lhe orientem os procedimentos e emprestem direção, 

constitui o aspecto que deve ser explorado e enfatizado no estudo da 

proporcionalidade, uma vez reconhecido que o método já se enraíza na nossa 

prática judiciária.

A compreensão dos condicionantes da atividade de ponderação, tendo em vista a 

tensão com o princípio democrático em que inevitavelmente se enreda, não somente 

imprime rumo para as atividades judiciais, como apresenta a serventia de metro 

de avaliação de decisões já tomadas [...]. (Juízo de ponderação na jurisdição 

constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 305-308.)

No caso, entendo que o ato administrativo editado pelo Estado de São 

Paulo deve ser prestigiado, para mitigar a problemática do défi cit democrático 

do Poder Judiciário; em razão do relevo do fundamento de que o percentual de 

usuários atingidos era, inicialmente, de “23,86% para o Metrô, enquanto para a 

CPTM este percentual corresponde a 19,69%” (fl . 12) – rememore-se, números 

que posteriormente diminuíram –; e como forma de considerar os conceitos já 

assentados, úteis para a direção da causa, quais sejam, as decisões em igual sentido 

da Presidência do Superior Tribunal de Justiça proferidas na SLS n. 2.138/RS, 

Rel. Min. Laurita Vaz (no exercício da Presidência) e na SLS n. 1.490/TO, Rel. 

Min. Ari Pargendler.

Por todos esses fundamentos, deve ser mantido o ato em que reconsiderei 

a decisão de fl s. 1.367-1372 e deferi o pedido de contracautela para suspender 
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os efeitos da decisão proferida em 6.1.2017 (fl s. 264-265) pelo Juiz de Direito 

Plantonista do Foro Cível da Comarca de São Paulo na Ação Popular n. 

0000018-66.2017.8.26.0053, em trâmite na 15ª Vara da Fazenda Pública da 

Comarca da Capital, até o trânsito em julgado da decisão de mérito (art. 4º, § 

9º, da Lei n. 8.437/1992).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO N. 884.487-SP 

(2008/0207062-2)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Embargante: Cooperativa de Produtores de Cana-de-Acucar, Acucar e 

Alcool do Estado de Sao Paulo

Advogados: Cristóvão Julius Bagumil Strojnowski - SP041860

Renato Luiz de Macedo Mange - SP035585

Roberto Ferreira Rosas - DF000848

Sebastião Carneiro Giraldes - SP003565

Moisés Akselrad - RJ014459

Celso Neves - SP003553

Rubens Traldi - SP021311

Vicente de Paulo Miller Perricelli - SP017214

Mário Sérgio Duarte Garcia - SP008448

Adalmir da Cunha Miranda - SP008979

Sílvio Simonaggio - SP085436

Márcio Maturano - SP016133

José Carlos Corrêa - SP023468

Rodrigo de Medeiros Rosas - DF017166

Eduardo Menezes Serra Netto - SP026847

Sílvia Maria Costa Brega - SP127142B

Adnael Aparecido Bertolin - SP056690

Renato Cavalcanti Bezerra - SP053132
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Arthur Caselli Guimarães - SP004852

Embargado: Vicente de Paulo Miller Perricelli - Espólio

Repr. por: Mônica Isabel Dillitzer Perricelli - Inventariante

Embargado: Rubens Traldi

Advogado: Pedro Augusto de Freitas Gordilho e outro(s) - DF000138

Embargado: José Guilherme Vilella - Espólio

Advogados: Pedro Augusto de Freitas Gordilho e outro(s) - DF000138

Alberto Pavie Ribeiro - DF007077

Ana Frazao de Azevedo Lopes - DF012847

Emiliano Alves Aguiar - DF024628

Advogada: Laura Cunha de Alencar - DF027008

Repr. por: Adriana Villela - Inventariante

Advogados: Pedro Augusto de Freitas Gordilho - DF000138

Alberto Pavie Ribeiro e outro(s) - DF007077

Embargado: Celso Neves - Espólio

Advogados: Clea Maria Gontijo Corrêa de Bessa e outro(s) - DF014100

Bruno Vinicius Ferreira de Veiga - DF033073

Interes.: Central Paulista de Açúcar e Álcool Ltda

Advogado: Sem representação nos autos - SE000000M

EMENTA

Embargos de divergência em agravo. Exame do mérito do 

recurso especial no acórdão embargado. Cabimento. Exceção de pré-

executividade. Execução de honorários advocatícios de sucumbência 

fixados por acórdão do STF em 1985 - antes da vigência do 

Estatuto da OAB de 1994. Direito autônomo do advogado, sob 

pena de enriquecimento sem causa. Art. 99 da Lei n. 4.215/1963. 

Precedentes históricos da Suprema Corte. Dívida da parte vencida 

em face do advogado da parte vencedora. Art. 20, caput, do CPC de 

1973. Elementos qualitativos, que informarão o valor dos honorários, 

derivam da atuação do causídico. Art. 20, § 3º, do CPC de 1973. 

Recente precedente do STF.

1. Os embargos de divergência opostos em face de acórdão 

proferido em agravo regimental em agravo de instrumento manejado 
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contra decisão que inadmitiu recurso especial (art. 544 do CPC de 

1973) são cabíveis, desde que tenha sido examinado o mérito do 

recurso especial. Precedentes.

2. Os honorários advocatícios de sucumbência fixados por 

sentença ou acórdão prolatado na vigência do Código de Processo 

Civil de 1973 e da Lei n. 4.215/1963 – anterior, portanto, à edição 

da Lei n. 8.906/1994 – possuem caráter autônomo e integram o 

patrimônio do advogado, o que lhe assegura o direito de promover, em 

proveito próprio, a execução.

3. Os precedentes históricos da Suprema Corte (RE 6.500/

SP e RE 58.533/MG) – a qual possuía, antes da Constituição da 

República de 1988, a competência para interpretar a legislação 

infraconstitucional – acentuavam o entendimento de que os honorários 

advocatícios fi xados na sentença não deveriam ser considerados como 

de titularidade da parte, ante a vedação de qualquer acordo entre os 

litigantes que interferisse no direito do advogado em receber tal verba 

diretamente da parte vencida.

4. Nesse sentido, no julgamento do Recurso Extraordinário 

n. 6.500/SP, em 1943, o Supremo Tribunal Federal ressaltou que a 

vedação ao enriquecimento sem causa constituía óbice intransponível 

à tentativa de se direcionar a verba sucumbencial à parte vencedora, 

porquanto os honorários advocatícios fi xados na sentença amiúde 

superam os honorários contratuais, constituindo, desse modo, parcela 

relevante da remuneração dos causídicos.

5. Mais recentemente, a Excelsa Corte, apreciando 

incidentalmente a mesma questão controvertida nestes embargos 

de divergência, reafi rmou a sua jurisprudência histórica no sentido 

de que os honorários advocatícios de sucumbência, fi xados antes da 

vigência do Estatuto da OAB em 1994, pertencem ao advogado, 

uma vez que: a) “segundo os levantamentos históricos da edição do 

Código de Processo Civil de 1973, em nenhum momento, pretendeu-

se afastar o direito autônomo do advogado à verba honorária”; e b) 

“se a verba fosse destinada ao litigante, não haveria razão para fi xar 

os honorários conforme os parâmetros revelados no § 3º do artigo 

20 do referido diploma, a considerar o zelo, o tempo, a complexidade, 

enfi m, fatores relacionados à atuação do causídico no processo” (STF 
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- Agravo Regimental na Execução na Ação Cível Originária n. 381/

RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 13.5.2014, 

publicado em 27.5.2014).

6. Deveras, todos os elementos que são sopesados pelo juiz 

para a fi xação dos honorários advocatícios sucumbenciais, descritos 

no parágrafo 3º do art. 20 do CPC de 1973, estão diretamente 

relacionados à atuação do causídico no processo, tudo a indicar que tal 

verba é de titularidade do advogado da parte vencedora.

7. Ao enfrentar a questão sob a lente do caput do art. 20 do 

Código de Processo Civil de 1973, esta Corte Superior manifestou o 

entendimento de que os honorários advocatícios fi xados na sentença 

constituem “dívida da parte vencida frente ao advogado da parte 

vencedora (...)” (RMS 24.010/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, julgado em 4.9.2008, DJe de 26.9.2008).

8.  Ademais, examinado o  tema à luz do art. 96 da Lei n. 

4.215/1963, observa-se que o antigo Estatuto da OAB, em nenhuma 

circunstância, vedava a cumulação dos honorários advocatícios 

contratuais e os de sucumbência. Assim, as disposições contidas no 

art. 99 desse diploma legal tinham por objetivo assegurar ao causídico 

o recebimento da verba honorária contratual com a reserva de valores 

a serem recebidos pelo seu constituinte, com base nas cláusulas 

avençadas no contrato (caput), facilitar a execução dos honorários 

de sucumbência fi xados na sentença (§ 1º), bem como impedir a 

celebração de acordo entre a parte contrária e o cliente do advogado 

que pudesse lhe prejudicar os honorários advocatícios contratuais ou 

os concedidos pela sentença (§ 2º).

9. Desse modo, à luz do estatuído no art. 99 e seus parágrafos 

da Lei n. 4.215/1963, do princípio acolhido no ordenamento jurídico 

pátrio que veda o enriquecimento sem causa, dos precedentes da 

Suprema Corte e deste Tribunal Superior, bem como da doutrina 

relativa ao tema, forçoso concluir que o art. 20 do CPC de 1973 não 

retirou a titularidade do causídico ao recebimento dos honorários 

advocatícios sucumbenciais fi xados na sentença, os quais constituem 

verba autônoma que integra o patrimônio do advogado.

10. Embargos de divergência conhecidos e não providos.
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ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra 

Laurita Vaz acompanhando a divergência e o voto desempate proferido pelo 

Sr. Ministro Francisco Falcão acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator, 

por maioria, conhecer dos embargos de divergência e negar-lhes provimento, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, 

Herman Benjamin, Benedito Gonçalves, Og Fernandes, Maria Th ereza de Assis 

Moura, João Otávio de Noronha e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro 

Relator. Vencidos os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, 

Felix Fischer, Laurita Vaz, Humberto Martins, Napoleão Nunes Maia Filho e 

Jorge Mussi.

Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira 

e Joel Ilan Paciornik.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, 

Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi e Luis Felipe 

Salomão.

Brasília (DF), 19 de abril de 2017 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Presidente

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 4.8.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Cuida-se de embargos de 

divergência opostos em 18 de agosto de 2008 por Cooperativa Central dos 

Produtores de Cana de Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo - COPERSUCAR 

contra acórdão proferido pela Terceira Turma, sob a relatoria do eminente 

Ministro Ari Pargendler, assim ementado:

Processo Civil. Honorários resultantes da sucumbência. Direito autônomo 

do advogado mesmo antes da Lei n. 8.906, de 2004. Sem embargo de que a 

sucumbência seja evento relacionado às partes do processo, a coisa julgada não 

impede que o advogado reclame em nome próprio os respectivos honorários. 



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 29, (247): 17-179, julho/setembro 2017 51

A circunstância de que a liquidação de sentença tenha sido ativada pela 

parte não inibe os advogados de ajuizarem, em nome próprio, a execução. A 

jurisprudência da Terceira Turma se orientou no sentido de que os advogados têm 

direito autônomo aos honorários mesmo antes da Lei n. 8.906, de 1994. Agravo 

regimental desprovido.

(fl . 1.179)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, em julgado 

sintetizado nos seguintes termos:

Processo Civil. Embargos de declaração. Obscuridade, contradição e omissão 

inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.

(fl . 1.190)

A discussão ora travada está no bojo de exceção de pré-executividade 

interposta em execução de verba honorária advocatícia, rejeitada desde a 

origem e mantida a decisão por força de decisão monocrática do Ministro Ari 

Pargendler, ratifi cada pela Turma, mercê da ementa em agravo regimental acima 

transcrita.

1.1. A embargante narra que, em 1985, o Supremo Tribunal Federal 

extinguiu execução de notas promissórias que promovia em face de Central 

Paulista de Açúcar e Álcool Ltda., tendo sido condenada ao pagamento de 

honorários de advogado.

Posteriormente, sobreveio ação de cobrança dos referidos títulos de crédito, 

e fi nalmente foi liquidado, em seu favor, o valor de R$ 299 milhões (2003).

Informa que os advogados de Central Paulista de Açúcar e Álcool Ltda., a 

pretexto de cobrar os honorários fi xados pelo STF em 1985, reportam-se à 

conta de liquidação homologada em 1986 e requerem a atualização da quantia, à 

época no valor de R$ 42 milhões.

Assinala, assim, que, por ser credora de R$ 299 milhões e devedora de 

R$ 42 milhões de Central Paulista de Açúcar e Álcool Ltda., tem interesse na 

compensação de valores, sob o argumento de que os honorários advocatícios, 

fi xados em 1985, pelo STF, pertencem à parte e não aos patronos por esta 

constituídos.

Em síntese, sustenta a embargante que o entendimento sufragado 

no acórdão embargado – assentando o direito autônomo do advogado ao 

recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência fi xados antes da 
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edição da Lei n. 8.906/1994 – destoa daquele fi rmado nos arestos paradigmas, 

os quais concluíram que, à luz do disposto no art. 20 do Código de Processo 

Civil de 1973, os honorários resultantes da sucumbência pertencem à parte 

vencedora e não ao seu causídico.

Acentua que, de 1964 até a Lei n. 8.906/1994, era indiscutível a titularidade 

do vencedor à sucumbência. Em reforço à sua tese, busca amparo na doutrina de 

Pontes de Miranda (Comentários ao CPC, I/, ed. 1973), Celso Agrícola Barbi 

(Comentários ao CPC, Forense, I/ § 180), Humberto Th eodoro Júnior (Código 

Comentado, Forense, 2007, p. 27), Luiz Fux (Curso, p. 512, item 7.3), Orlando 

de Assis Corrêa (Comentários ao Estatuto da Advocacia, AIDE, Rio, 1995, 

p. 105), Ovídio A. Baptista da Silva (Responsabilidade pela sucumbência no 

Código de Processo Civil, Revista Ajuris, 59/79, 1993), precedente do Ministro 

Alfredo Buzaid (RE 970.031-2), e pareceres jurídicos juntados aos autos, 

de autoria dos Professores Yussef Said Cahali (fl s. 1.108-1.145) e Ovídio A. 

Baptista da Silva (fl s. 1.146-1.169).

A embargante aponta a existência de divergência entre o entendimento 

fi rmado no acórdão embargado com arestos das Primeira, Segunda e Quarta 

Turmas, assim ementados:

Civil e Processual. Acórdão estadual. Nulidade não configurada. Ação 

de cobrança de honorários sucumbenciais contra ex-empregador. Retroação 

indevida da Lei n. 8.906/1994. LICC, art. 2º. Improcedência.

I. Nulidade não configurada, eis que não detectada omissão no aresto 

objurgado, apenas decisão contrária à pretensão do réu.

II. Os honorários advocatícios de sucumbência pertenciam, na égide da Lei 

n. 4.215/1963, à parte e não a seu patrono, no caso, empregado do quadro da 

própria instituição bancária, desligado ainda em 1991, portanto muito antes do 

novel Estatuto da OAB, inaplicável, destarte, à espécie, retroativamente.

III. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 184.561/PR, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado 

em 09.03.2006, DJ 24.04.2006, p. 400)

Processual Civil. Honorários sucumbenciais. Condenação que remonta à 

época da Lei n. 4.215/1964. Verba pertencente à parte. Execução promovida pelo 

advogado. Ilegitimidade. Extinção.

I. Sob a égide da Lei n. 4.215/1964, os honorários advocatícios pertenciam à 

parte, como ressarcimento com os gastos efetuados com a sua defesa, e não ao 

advogado, situação que somente veio a se modifi car com o advento do novo 

Estatuto da OAB, instituído pela Lei n. 8.906/1994, aqui inaplicável.
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II. Precedentes do STJ.

III. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 541.189/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado 

em 05.10.2004, DJ 09.02.2005, p. 195)

Processo Civil. Honorários advocatícios. Sistema anterior à Lei n. 8.906/1994. 

Legitimação. Lei n. 4.215/1963, art. 99. Recurso provido.

- No sistema anterior à Lei n. 8.906/1994, à falta de convenção em contrário, 

os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência destinavam-se à parte 

vencedora, para ressarcir-se, pelo menos em tese, dos gastos na contratação do 

profi ssional.

(REsp 115.156/RS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Rel. p/ Acórdão Min. Salvio 

de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 03.03.1998, DJ 07.12.1998, p. 87)

Processual Civil. Honorários advocatícios. Direito autônomo do profi ssional. 

Legitimidade ativa para a execução.

1. Causídicos que, tomando a dianteira do respectivo constituinte, 

promoveram, em nome próprio, execução de honorários decorrentes de 

sucumbência em ação judicial (art. 99 e parágrafos, Lei n. 4.215/1963; art. 20, CPC).

2. A falta de contrato escrito ou de outro documento, nos autos, que 

dispusesse em sentido contrário, tem-se que os advogados, na qualidade de 

meros representantes da parte, não são os vencedores da demanda, sendo 

descabido arvorarem-se como credores portadores de título executivo judicial.

3. Ilegitimidade ativa “ad causam” reconhecida.

4. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 2.165/RS, Rel. Ministro Bueno de Souza, Quarta Turma, julgado em 

04.08.1992, DJ 28.09.1992, p. 16430)

Processual Civil. Honorários advocatícios. Direito autônomo do advogado para 

a cobrança. Legitimidade. CPC, art. 20. Lei n. 4.215/1963 (art. 99, parág. 1.).

1. Os honorários advocatícios, por condenação na sentença, pertencem a 

parte vencedora, que não se confunde com o procurador judicial (art. 20, CPC). A 

autonomia prevista para a execução, com o fi m de cobrar honorários, pressupõe 

não haja o outorgante remunerado seu procurador judicial (art. 99 - caput - parte 

fi nal - Lei n. 4.215/1963).

2. Demonstrado o pagamento, com expressa quitação, o advogado não tem 

interesse econômico, com autonomia, nos mesmos autos, para a execução de 

honorários profi ssionais.

3. Recurso Improvido.
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(REsp 8.352/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em 

21.08.1995, DJ 16.10.1995, p. 34610)

Execução. Liquidação da sentença. Honorários da sucumbência. Pagamento 

destinado ao vencedor da causa. Artigo 20, do Código de Processo Civil.

Determina o artigo 20 da lei processual civil que os honorários resultantes da 

sucumbência serão pagos ao vencedor e não ao patrono do vencedor.

A verba honorária é, portanto, em princípio, destinada à parte, a fim de 

mitigar os prejuízos advindos do ajuizamento da causa. Havendo convenção em 

contrário, então sim, tem o advogado direito à verba ajustada no contrato.

(REsp 27.638/SP, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, julgado em 

06.02.1995, DJ 20.03.1995, p. 6.104)

Os presentes embargos foram admitidos pelo eminente Ministro Luiz Fux, 

relator originário, em decisão de 11 de fevereiro de 2009 (fl s. 1.284-1.286).

1.2. Em sua impugnação (fls. 1.291-1.311), os embargados aduzem, 

preliminarmente, a inadmissibilidade dos embargos de divergência, por força do 

óbice contido na Súmula 315/STJ.

No mérito, sustentam que o direito autônomo dos advogados aos 

honorários de sucumbência foi revigorado pela Lei n. 7.346, de 22 de julho de 

1985, que repetiu, com ligeira ampliação, a norma contida no art. 99 da Lei n. 

4.215/1963, sendo assim posterior ao art. 20, caput, do Código de Processo Civil 

de 1973. Argumentam que, tendo em vista que a fi xação dos honorários, pelo 

acórdão do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 100.397, ocorreu 

em momento posterior à vigência da Lei n. 7.346/1985, a sucumbência deve 

reger-se pela lei vigente à época em que prolatada a sentença que os impõem 

(cf. REsp 542.056, rel. Min. Luiz Fux; REsp 669.723, rel. Min. Denise Arruda; 

REsp 783.208, rel. Min. Teori Albino Zavascki).

Salientam, ademais, que a divergência encontra-se superada, colacionando 

precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 58.511, rel. Min. Evandro Lins 

e Silva) e desta Corte Superior (REsp 541.308, Terceira Turma, rel. Min. Castro 

Filho; REsp 90.118, Quarta Turma, rel. Min. Barros Monteiro; REsp 702.162, 

Primeira Turma, rel. Min. Teori Albino Zavascki; REsp 233.600, Terceira 

Turma, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito; REsp 135.087, Terceira 

Turma, rel. Min. Waldemar Zveiter; REsp 30.476, Terceira Turma, rel. Min. 

Nilson Naves; REsp 294.690, Quarta Turma, rel. Min. Jorge Scartezzini; RMS 

24.010, Terceira Turma, rel. Min. Nancy Andrighi; REsp 720.626, Segunda 

Turma, rel. Min. Eliana Calmon; REsp 958.327, Segunda Turma, rel. Min. 
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Castro Meira; REsp 403.723, Terceira Turma, rel. Min. Nancy Andrighi; REsp 

58.137, Terceira Turma, rel. Min. Waldemar Zveiter; REsp 191.378, Quarta 

Turma, rel. Min. Barros Monteiro; REsp 468.949, Quarta Turma, rel. Min. 

Barros Monteiro).

Esclarecem que o apontado crédito de R$ 299 milhões que a embargante 

teria em relação aos embargados – Central Paulista de Açúcar e Álcool Ltda. –, e 

reconhecido por sentença de 2003, não mais existe, asseverando que fora objeto 

de anulação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por duas vezes, e 

que a realidade agora é outra: a Central Paulista de Açúcar e Álcool Ltda. é quem 

seria credora de R$ 238.555.744,41, quantia reconhecida por sentença da 

Décima Oitava Vara Cível da Comarca de São Paulo, de 1º.9.2008.

1.3. O julgamento destes embargos de divergência iniciou-se em 2.6.2010, 

sob a presidência do Ministro Felix Fischer e a relatoria do Ministro Luiz 

Fux, o qual votou pelo seu não provimento. O Ministro Teori Albino Zavascki 

acompanhou o voto do eminente relator, e o Ministro Humberto Martins pediu 

vista antecipada dos autos.

O Ministro Humberto Martins, ao proferir seu voto, na sessão da 

Corte Especial, realizada em 15.9.2010, inaugurou a divergência, no que foi 

acompanhado pelos eminentes Ministros Castro Meira e Aldir Passarinho 

Júnior.

Na ocasião, acompanhei o posicionamento do relator, juntamente com 

os Ministros Hamilton Carvalhido, Eliana Calmon, Francisco Falcão e Nancy 

Andrighi, seguindo-se pedido de vista formulado pelo Ministro Mauro 

Campbell Marques.

Na sessão do dia 28.10.2010, o Ministro Mauro Campbell Marques 

acompanhou a divergência suscitada pelo Ministro Humberto Martins, ocasião 

em que a Ministra Laurita Vaz pediu vista dos autos.

Retomado o julgamento na sessão do dia 15.12.2010, a Ministra Laurita 

Vaz acompanhou a corrente divergente, e o Ministro Hamilton Carvalhido 

retifi cou o seu voto para aderir à divergência.

O Ministro Ari Pargendler proferiu voto-desempate acompanhando o 

relator, Ministro Luiz Fux, negando provimento aos embargos de divergência, 

fi nalizando, assim, o julgamento do recurso na sessão do dia 15.12.2010.

Porém, na sessão da Corte Especial de 12.5.2011 (fl s. 1.422-1.424), o 

Ministro Ari Pargendler suscitou questão de ordem, destacando que fora 
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substituído no julgamento do recurso por este signatário, e que a presidência 

das sessões cabia ao Ministro Felix Fischer. Propôs fosse anulado o seu voto 

e que o julgamento prosseguisse sob a presidência do Ministro Felix Fischer, 

computando-se os votos já proferidos, em consonância com a regra prevista no 

art. 162, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ. 

A Corte Especial acolheu a questão de ordem e, na sequência, o Ministro Felix 

Fischer pediu vista dos autos.

O julgamento foi concluído na sessão do dia 1º.6.2011, com o voto-

desempate do Ministro Felix Fischer acompanhando a divergência inaugurada 

pelo Ministro Humberto Martins.

1.4. Após a publicação do acórdão de fl s. 1.513-1.515, sob a lavra do 

Ministro Humberto Martins, Vicente de Paulo Miller Perricelli - Espólio e Outros 

opuseram embargos de declaração (fl s. 1.521-1.546), aduzindo, entre outras 

matérias, nulidade da questão de ordem levantada pelo Ministro Ari Pargendler. 

A Corte Especial, acompanhando a divergência inaugurada pela Ministra 

Maria Th ereza de Assis Moura, acolheu os embargos de declaração para anular 

o julgamento da questão de ordem, nos termos da seguinte ementa (fl s. 1.657-

1.658):

Embargos de declaração em EAG. Proclamação de resultado de julgamento. 

Modificação via questão de ordem. Impossibilidade. Nulidade. Ausência do 

contraditório. Exaurimento da competência jurisdicional. Alteração somente 

permitida mediante o uso dos meios legais e recursais de impugnação.

Uma vez concluído o julgamento do feito e proclamado o resultado pelo 

presidente do colegiado, a Corte julgadora exaure a sua competência 

jurisdicional, motivo pelo qual, salvo erro material evidente, somente se permite a 

sua modifi cação mediante recurso do interessado e resposta respectiva da parte 

ex-adversa, sob pena de violação ao princípio do contraditório.

No caso, depois de concluído o julgamento do recurso, em que foram 

realizadas sustentações orais, houve a proclamação do resultado e a posterior 

publicação da ata da sessão, havendo, posteriormente, alteração do julgado 

por meio de questão de ordem, o que viola o primado constitucional e impõe 

considerar a nulidade anunciado na via integrativa, via cabível para se corrigir, a 

tempo, o vício in procedendo.

Embargos acolhidos para anular o julgamento da questão de ordem.

(EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. dos EDcl Ministro Humberto Martins, Rel. p/ 

Acórdão dos EDcl Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado 

em 06.02.2013, DJe de 25.06.2013)
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Transitado em julgado (fl. 1.663), coube a este signatário a lavratura 

de acórdão (fl s. 1.741-1.743) que refl etisse o julgamento fi nalizado após o 

voto-desempate do Ministro Ari Pargendler, com todas as vicissitudes antes 

mencionadas, em razão da ascensão dos Ministros Luiz Fux e Teori Albino 

Zavascki ao Supremo Tribunal Federal (art. 52, IV, b, do RISTJ).

Foram opostos novos embargos de declaração por Cooperativa Central 

dos Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo - 

COPERSUCAR (fl s. 1.748-1.760, 1.762-1.774 e 1.778-1.791) e por Vicente de 

Paulo Miller Perricelli - Espólio e Outros (fl s. 1.801-1.808). A primeira embargante 

apontou a ocorrência de nulidade no julgamento dos embargos de divergência, 

sob o argumento de que “o Min. Ari Pargendler não poderia ter proferido voto 

de desempate em razão de sua ‘vaga’ na Corte Especial estar sendo ocupada para 

aquela votação pelo Min. convocado, Luis Felipe Salomão, que já votara” (fl . 

1.755), defendendo a necessidade de novo voto-desempate pelo Ministro Felix 

Fischer, tal como reconhecido por esta Colenda Corte Especial, ao apreciar a 

questão de ordem suscitada pelo Ministro Ari Pargendler.

A Corte Especial, por maioria, acolheu os embargos de declaração opostos 

por Cooperativa Central dos Produtores de Cana-de-Açúcar e Álcool do 

Estado de São Paulo para declarar a nulidade do julgamento dos embargos de 

divergência, em aresto assim sintetizado:

Embargos de declaração em embargos de divergência em agravo. Art. 535 

CPC. Alegação de nulidade. Proferimento de voto-desempate pelo Ministro 

Presidente da Sessão, substituído por Ministro Convocado no início do julgamento 

do recurso. Vício reconhecido. Renovação do julgamento dos embargos de 

divergência.

1. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração apenas são cabíveis quando constar no julgamento obscuridade ou 

contradição ou quando o julgador for omisso na análise de algum ponto.

2. É nulo o voto de desempate proferido pelo presidente da sessão em que se 

ultima o julgamento na hipótese em que outro magistrado já o substituía desde o 

início do julgamento como convocado, tendo, inclusive, proferido voto, sob pena 

de se computar o voto do membro titular e do seu substituto e de não se tomar 

o voto-desempate de quem vinha presidindo o julgamento, em nítida ofensa à 

preclusão pro judicato.

3. Uma vez reconhecida a existência de nulidade no voto – que pode ter 

sido decisivo – de um dos integrantes do Colegiado julgador, e tendo em conta 

as peculiaridades do caso em concreto, tem-se que esse vício contamina por 

completo o ato, impondo-se a renovação do julgamento, sendo certo que 
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reinclusão do processo em pauta e a possibilidade de sustentação oral afasta 

qualquer prejuízo para a defesa das partes litigantes.

4. Ademais, acolhida a nulidade suscitada, com a renovação do julgamento dos 

embargos de divergência, têm-se por prejudicados os embargos de declaração 

opostos às fl s. 1.801-1.808, porquanto é inviável se aferir as omissões suscitadas 

tendo em vista a anulação do julgamento e a sua renovação.

5. Embargos de declaração de fl s. 1.748-1.760 conhecidos e acolhidos, para 

o fi m de anular o acórdão de fl s. 1.741-1.743, com a consequente renovação de 

julgamento dos embargos de divergência.

(fl s. 1.872-1.873)

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. Inicialmente, afasto 

a incidência do óbice contido na Súmula 315/STJ – “não cabem embargos 

de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso 

especial” –, porquanto a Terceira Turma, no julgamento do agravo regimental 

interposto contra a decisão do relator que negou provimento ao agravo de 

instrumento, examinou o mérito do recurso especial.

Ilustrativamente:

Embargos de divergência. Agravo de instrumento. Mérito do recurso especial. 

Cabimento. Servidores do Banco Central. Alteração de regime jurídico. CENTRUS. 

Repartição das reservas de benefícios a conceder. Lei n. 9.250/1998. Contribuições 

vertidas. Expurgos infl acionários. Súmula 289/STF.

1. São cabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido em agravo de 

instrumento que aprecia o mérito da questão discutida no recurso especial (Súmulas 

315 e 316/STJ).

2. Os valores restituídos pela CENTRUS aos servidores do Banco Central, em 

decorrência da alteração do regime jurídico determinada pela declaração de 

inconstitucionalidade do art. 251, da Lei n. 8.112/1990, pelo STF (ADI 449-2/DF), 

não correspondem ao mero equivalente às contribuições individuais corrigidas, 

mas à fração do próprio patrimônio da entidade de previdência privada, 

mensurado conforme os critérios da Lei n. 9.250/1998, em momento posterior à 

ocorrência dos expurgos infl acionários reclamados pelos autores. Inaplicabilidade 

da Súmula 289.

3. Embargos de divergência acolhidos.



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 29, (247): 17-179, julho/setembro 2017 59

(EAg 1.152.700/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado 

em 08.10.2014, REPDJe 1º.12.2014, DJe 29.10.2014 - g.n.)

3. Mister sublinhar, para logo, que agora esta Colenda Corte empreende 

novo julgamento dos embargos de divergência, em uma causa que remonta à 

década de 1980.

De fato, a controvérsia central está em defi nir quanto à possibilidade 

ou não de os advogados, em proveito próprio, promoverem a execução de 

honorários advocatícios de sucumbência fi xados por sentença prolatada em 

1985 - na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e da Lei n. 4.215/1963 

-, portanto anterior à edição da Lei n. 8.906/1994.

3.1. Nesse passo, é conveniente fi xar o tratamento conferido, pela doutrina 

e pela jurisprudência, aos honorários advocatícios fi xados na sentença antes da 

edição da Lei n. 8.906/1994.

O Código de Processo Civil de 1939, em seu art. 64, assim dispunha sobre 

os honorários de sucumbência:

Art. 64. Quando a ação resultar de dolo ou culpa, contratual ou extra-

contratual, a sentença que a julgar procedente condenará o réu ao pagamento 

dos honorários do advogado da parte contrária.

Alexandre de Paula (In: O Processo Civil a luz da Jurisprudência. V. III. 

Suplemento I. São Paulo: Max Limonad, 1942, p. 84-85), ao colacionar julgados 

relacionados ao art. 64 do vetusto Código de Processo Civil de 1939, invoca 

interessante precedente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de 

1943 – Recurso Extraordinário n. 6.500, de São Paulo –, o qual repercutiu 

em inúmeros repertórios de jurisprudência da época. A íntegra desse acórdão 

encontra-se na Revista dos Tribunais - RT 146/393.

O relator originário – Ministro Castro Nunes – expôs que “a questão, 

de que se trata no presente recurso extraordinário, refere-se a honorários de 

advogado que, tendo promovido certa ação, em que o cliente saiu vitorioso, 

foram mandados contemplar na condenação dos réus, na base de 20% sôbre 

o que viesse o cliente a receber”. Narrou o Ministro relator que “no curso da 

execução, entraram em acôrdo a exequente e os executados, mediante certa soma, 

sendo dada a estes quitação”; outrossim, “os advogados não se conformaram 

com a transação, a que se opuseram sem êxito, pois o juiz homologou o acôrdo”. 

O eminente Ministro Philadelpho Azevedo divergiu do relator, no que foi 
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acompanhado pelos demais membros da Primeira Turma. Colhe-se o seguinte 

trecho do voto condutor do acórdão:

[...]

Resta, assim, a divergencia jurisprudencial sôbre assunto da maior relevância e 

de interêsse para a classe dos advogados, tudo girando em tôrno da existência de 

modifi cação, perante o moderno processo, da tradicional fórmula de encarar na 

lide a situação das partes e de seus patronos.

[...]

Assim, nos casos em que o Código de Processo assegura o pagamento de 

honorários, êstes constituirão objeto de direito atribuído ao litigante vencedor 

ou, embora indiretamente, a seu advogado, em situação análoga à da estipulação 

em favor de terceiro, no campo contratual?

O destinatário é evidentemente o causídico e o cliente não pode, assim, distrair 

parte da quota, ainda que alegue haver se comprometido a pagar menos: – é um 

mero intermediário que, na maioria dos casos, cumpre exatamente suas funções, sem 

a menor difi culdade e excluída a oportunidade de um enriquecimento sem causa.

O pagamento em excesso, sim, pode vincular exclusivamente o contratante 

que a êle se obrigou, além da quota fi xada na sentença.

Todas as vezes, porém, que o cliente falsear no desempenho dessa mediação, 

desviando direta ou indiretamente as quantias devidas ao advogado com ou sem 

concerto com o adversário no facilitar acôrdos ou pagamentos sujeitos a evasão, 

surge o problema, ainda análogo ao derivado de institutos contratuais sôbre a 

legitimidade de reclamação direta do terceiro benefi ciário.

Para mim não há dúvida que o advogado, como escrivão ou o perito, 

cujos emolumentos ou salários estão contemplados em uma conta forense, 

podem, independentemente de oposição do exequente, reclamar diretamente 

pagamento do que ainda estiverem no desembôlso.

Mas, como a normalidade se verifi ca pela subrogação e o fi el desempenho da 

interferência, segundo atestam nossas velhas tradições forenses, está claro que 

o interessado não poderá reclamar do terceiro que de boa fé pagou nos termos 

da conta ou, mesmo, de um acôrdo – somente em caso de malícia ou de culpa 

grave pode este acarretar com a responsabilidade, para o que, em regra, se torna 

necessária sua notifi cação, “a pari” do que consta do art. 938 do Código Civil, afi m 

de excluir presunção iuris tantum e afastar a alegação de boa fé.

Situação semelhante se depara ainda no direito civil nos casos de sub-locação 

de sub-empreitada, em que a lógica cede para autorizar relações diretas entre 

categorias que se deveriam conservar estanques – em favor até de operários 

e fornecedores, os tribunais autorizam reclamação direta ao dono da obra, ao 

menos em relação às quantias ainda devidas ao empreiteiro principal e por 

aquele retidas.
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Assim, sendo o advogado o destinatário da quota atribuída a título de plenitude 

de reparação ou, mesmo, em certos casos, de pena, está claro que, sem estorvos por 

parte de seu cliente, pode ele providenciar para recebimento direto, tomando as 

precauções necessárias e iniciando ação contra o devedor, que as desprezar ou tiver 

agido com malícia.

Em hipóteses como a dos presentes autos, dúvida não restaria de que 

pudessem os recorrentes, independentemente do acôrdo e da desistência, 

cobrar da ré executada a importância de seus honorários e das custa de cujo 

adiantamento fi zeram prova, bem como da prévia ciência desta circunstância por 

parte do solvens.

[...]

Sr. Presidente, não costumo insistir nos meus pontos de vista mas, neste caso, 

peço licença para, apenas, acentuar que pouco importa fosse a razão contratual 

ou a de ordem legal a responsável pelo pagamento ao advogado dos vinte por 

cento, já constantes de sentença passada em julgado.

Quer a origem seja convencional, quer seja legal, o que se tem de fi xar é se 

se pode fazer transação sobre o direito de terceiro, desistir daquilo, que não lhe 

pertence, por fôrça de lei ou de contrato.

(g.n.)

Yussef Said Cahali traz à baila esse julgado e comenta:

Ao mesmo tempo, Philadelfo Azevedo sustentava, em julgamento proferido 

perante o STF, que a verba de honorários caberia ao advogado, e não ao cliente: o 

destinatário é, evidentemente, o causídico, e o cliente não pode, assim, distrair parte 

da quota, ainda que alegue haver se comprometido a pagar menos, sendo já então 

encontráveis julgados neste sentido.

(In: Honorários advocatícios. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 

353)

Observa-se, pois, de maneira muito nítida, nos termos deste histórico 

precedente, que a Corte Suprema concluiu que a verba honorária fi xada na sentença 

era de titularidade do advogado, sendo vedado qualquer acordo da parte constituinte 

que lhe retirasse esse direito, o qual poderia ser exigido diretamente da parte contrária.

3.2. Sobreveio então o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, com a 

edição da Lei n. 4.215/1963, o qual dispôs o seguinte em relação aos honorários 

do advogado:

Art. 99. Se o advogado fizer juntar aos autos, até antes de cumprir-se o 

mandato de lavramento ou precatório, o seu contrato de honorários, o juiz 
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determinará lhe sejam estes pagos diretamente, por dedução de quantia a ser 

recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

§ 1º Tratando-se de honorários fixados na condenação, tem o advogado 

direito autônomo para executar a sentença nessa parte podendo requerer que o 

precatório, quando este for necessário, seja, expedido em seu favor.

§ 2º Salvo aquiescência do advogado, o acordo feito pelo seu cliente e a 

parte contrária não lhe prejudica os honorários, quer os convencionais, quer os 

concedidos pela sentença.

A proposta legislativa tinha por objetivo, entre outros, conferir garantia 

à remuneração dos causídicos e a mesma proteção legal outorgada ao salário, 

como se vê no seguinte trecho da exposição de motivos:

(...) assegurou-se ao advogado privilégio especial sôbre o objeto do mandato, 

como credor de honorários e despesas feitas no desempenho do mandato (art. 

108), e equiparando-se, assim, a segurança da sua remuneração às garantias 

outorgadas para o salário comum pelo direito do trabalho (art. 449, § 1º da 

Consolidação das Leis do Trabalho).

(GUEIROS, Nehemias. A advocacia e o seu estatuto. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 

1964, p. 237)

Já na vigência desse Estatuto da OAB, editado em 1963, sobreveio, em 

1967, o julgamento, pela Segunda Turma da Corte Suprema, do Recurso 

Extraordinário n. 58.533, de Minas Gerais (RTJ 43/844), relatado pelo Ministro 

Evandro Lins e Silva, tratando de temática semelhante à enfrentada pela 

Primeira Turma, no julgamento do referido Recurso Extraordinário n. 6.500, de 

São Paulo.

Extrai-se, de seu inteiro teor, que a recorrente alegava que “impossível 

era o prosseguimento do feito, pelo advogado da parte contrária, a f im de 

cobrar diretamente os honorários a que esta fôra condenada a pagar ao autor pela 

sentença, pois já houvera acôrdo quanto à referida verba”, e que “o pagamento 

dos honorários advocatícios constitui obrigação do mandante e não da parte 

vencida” (g.n.).

O parecer da Procuradoria-Geral da República, transcrito no relatório, 

opinou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso extraordinário, 

e destacou:

Como bem salienta o acórdão recorrido, os honorários eram devidos ao 

advogado e, assim, não era possível a ora recorrente efetuar acôrdo com seu 
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opositor, sem ressalvar os direitos daquele e se o fêz, pagando-o, incorreu no 

princípio de quem paga mal paga duas vêzes. Era de admitir-se, por outro lado, 

o prosseguimento do feito, por parte do advogado, que se transformara em 

parte, para percepção de seus honorários, de acôrdo com o princípio da economia 

processual.

(g.n.)

O eminente relator, Ministro Evandro Lins e Silva, assentou:

O acórdão recorrido entendeu que “garantido ao advogado, na sentença 

proferida na ação, os honorários, passa a ter um direito autônomo cujo desfecho 

deve ser dado no processo movido pelo seu constituinte” (f. 425). A propósito, é 

citada a opinião do Ministro Aníbal Freire, no RE 6.500, que sufragava a mesma tese.

O Recorrente traz a confronto acórdãos divergentes e, por isso, o rec. extr. deve 

ser conhecido.

Entendo, porém, que é de ser confi rmada a decisão recorrida. No caso dos 

autos, o advogado funcionava como assistente judiciário, e as partes fi zeram um 

acôrdo sem sua anuência. Alega-se, inclusive, fraude e simulação na composição 

realizada pela recorrente com um homem pobre e rústico, sem qualquer 

assistência profi ssional. Sob êsse aspecto, de natureza ética, o advogado não 

deve estar alheio à composição, para defender os direitos e interêsses do seu 

constituinte, sobretudo quando se trata de cliente dativo. Se alguma dúvida 

pudesse existir em face da legislação anterior, essa dúvida hoje está dissipada pelo 

nôvo Regulamento da Ordem dos Advogados (L. 4.215, de 27.4.63), que dispõe no § 

1º do art. 99: “Tratando-se de honorários fi xados na condenação, tem o advogado 

direito autônomo para executar a sentença nessa parte podendo requerer que o 

precatório, quando êste for necessário, seja, expedido em seu favor.” E, no § 2º: “Salvo 

aquiescência do advogado, o acôrdo feito pelo seu cliente e a parte contrária não lhe 

prejudica os honorários, quer os convencionais, quer os concedidos pela sentença.”

Havendo divergência jurisprudencial, conheço do recurso, mas lhe nego 

provimento.

(g.n.)

A despeito do precedente tratar de assistência judiciária – em que não 

há contratação de honorários advocatícios –, nota-se o fundamento adotado 

pela Segunda Turma, no sentido de restringir qualquer acordo entre as partes 

vencedora e vencida, que afastasse o direito do advogado em receber os 

honorários advocatícios fi xados pela sentença exequenda, adotando, assim, a 

mesma orientação sufragada pela Primeira Turma, no julgamento do citado 

Recurso Extraordinário n. 6.500, de São Paulo.
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Com efeito, no ponto, ao se referir ao art. 99 do Estatuto da OAB, o 

julgado enfatizou o direito do causídico aos honorários fi xados (§ 1º) e a 

impossibilidade de qualquer acordo fi rmado entre os litigantes prejudicar os 

honorários advocatícios (§ 2º).

Ressalte-se que Yussef Said Cahali, ao discorrer sobre os argumentos 

apresentados por Jayme Soares da Rocha, em trabalho específi co sobre o tema, 

e pelo jurista Francisco Xavier da Silva Guimarães (In: Honorários advocatícios. 

4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 370-375), comenta que “... já 

então reconhecíamos que esse entendimento precursor vinha tomando corpo na 

jurisprudência mais atualizada, com antecedente remoto em antigo julgado do 

STF”, remetendo, por conseguinte, ao mencionado Recurso Extraordinário n. 

58.533, de Minas Gerais (RTJ 43/844).

À luz desses dois precedentes da Suprema Corte, é possível concluir 

que o entendimento dominante, antes da edição do Estatuto da OAB de 1994, era 

no sentido de que os honorários advocatícios fi xados na sentença não deveriam ser 

considerados como de titularidade da parte, ante a vedação de qualquer acordo entre 

os litigantes, que interferisse no direito do advogado em receber tal verba diretamente 

da parte vencida.

3.3. Sobreveio, em 1973, a edição do Código de Processo Civil – 

“ignorando a disposição que se continha naquele Estatuto da Ordem dos 

Advogados, não lhe fazendo também qualquer referência a lei de adaptação (Lei 

n. 6.014, de 27.12.1973), o atual Código de Processo dispôs, em seu art. 20, que 

‘a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e 

os honorários advocatícios’” (CAHALI, op. cit., p. 353).

Yussef Said Cahali novamente esclarece:

Quando da elaboração do atual Código de Processo, o projeto estatuía, em seu 

art. 26, que “o juiz poderá atribuir diretamente ao procurador da parte vencedora 

as despesas processuais que houver antecipado e os honorários em que for 

condenado o vencido”. A semelhança era manifesta com o art. 93 do CPC italiano, 

seu modelo presuntivo.

Mas o dispositivo proposto não prevaleceu a final, sendo suprimido pela 

Emenda 127, assim justifi cada: O texto do projeto, deixando ao arbítrio do juiz 

o atribuir ou não ao profi ssional o direito à percepção desses honorários, sobre 

conduzir a um subjetivismo sempre reprovável, elimina uma conquista da classe 

dos advogados, consubstanciada no art. 99, § 1º, do Estatuto da Ordem.

Contudo, as regras insertas nesse Estatuto (art. 99 e parágrafos), cotejadas com as 

consequências do sucumbimento, prescritas no art. 20 do novo Código de Processo, 
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deram margem a uma ampla digressão jurisprudencial quanto à pretendida 

autonomia do direito do advogado aos honorários da condenação, pois até mesmo 

a respectiva titularidade desse direito vinha sendo contestada, a demonstrar que 

a emenda supressiva, com que se pretendeu preservar “uma conquista da classe 

dos advogados” (art. 99 da Lei n. 4.215/1963), acabou provocando um verdadeiro 

revertério diante da literalidade do art. 20 do Código aprovado.

Esta situação de desconforto (ou retrocesso) a que foram conduzidos os 

profissionais da classe resulta exatamente do equívoco em que incorreu a bem 

intencionada Emenda 127, acolhida para suprimir o art. 26 do projeto, exatamente 

no que este havia tentado acoplar no sistema processual a regra especial do art. 

99, caput, do Estatuto da Ordem, sem afetar o direito autônomo do advogado à 

execução da verba honorária, consubstanciado nos parágrafos dessa disposição 

estatutária.

(op. cit., p. 358-359, g.n.)

A partir de então, precedentes dos tribunais, calcados na literalidade do 

art. 20 do CPC de 1973, passaram a assentar que os honorários advocatícios 

sucumbenciais pertencem ao litigante vencedor e não a seu advogado, sob o 

fundamento de que o legislador teve por objetivo impedir a diminuição do 

patrimônio daquele que precisa se utilizar do Poder Judiciário para fazer valer o 

seu direito, devendo assim ser recomposto.

A doutrina do tema, por seu turno, também se dividiu quanto ao direito do 

advogado aos honorários de sucumbência fi xados na condenação.

Entendendo que os honorários sucumbenciais pertenciam à parte litigante, 

como forma de ressarcimento das despesas relativas aos honorários contratuais, 

menciono, por todos, Ruy de Azevedo Sodré:

Entendemos que a condenação da parte vencida em honorários visa a 

acobertar a parte vencedora desse ônus a seu patrono. Ora, se estes já estão 

pagos, antecipadamente, por todo e qualquer serviço prestado ao seu cliente 

empregador, não poderá o advogado empregado pretender receber a verba 

condenatória de honorários, cuja finalidade repetimos – é a de ressarcir o 

vencedor das despesas que teve com a demanda.

(In.: A ética profi ssional e o estatuto do advogado. São Paulo: LTr, 1975, p. 502)

Noutra vertente – acentuando o direito do advogado à percepção dos 

honorários fi xados na condenação –, Eugenio R. Haddock Lobo e Francisco 

Costa Netto, ao comentarem o disposto no art. 99 e seus parágrafos da Lei n. 

4.215/1963, argumentam:
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Ressumba evidente a fi nalidade da regra. Tal qual a anterior objetiva assegurar 

ao advogado a percepção dos honorários pactuados, sem causar constrangimento 

ao cliente. Bastará que junte aos autos o seu contrato de honorários – antes, 

obviamente, do cumprimento do mandado de levantamento ou precatório 

(porque aí já não haveria mais o que se pagar ao vencedor da causa), para que o 

Juiz determine que seja deduzido do quantum a ser pago ao seu constituinte, o 

correspondente ao valor daqueles honorários, “salvo (como diz por redundância a 

norma) se este (constituinte) provar que já os pagou”.

Se a decisão condenatória fixar, independentemente do principal devido 

ao cliente, verba específica de honorários, pode o advogado executar 

autonomamente essa verba, e, como corolário lógico, requerer a seu favor o 

competente mandado, alvará ou precatório, conforme o caso (§ 1º).

A não ser que disponha em contrário o contrato, ou que resolva desobrigar o 

seu cliente dos honorários ajustados, tem o advogado, no caso de honorários 

concedidos por sentença, o direito de receber tais honorários e mais os contratados. 

(§ 2º).

(In.: Comentários ao Estatuto da OAB e às regras da profi ssão do Advogado. Rio 

de Janeiro: Rio, 1978, p. 309-310 - g.n.)

Instaurada essa “situação de desconforto”, Jayme Soares da Rocha, no já 

citado artigo publicado em 1988 (op. cit., p. 242), ressaltou que “a pacifi cação da 

matéria, a nosso ver é de lege ferenda (...)”.

E assim ocorreu com a edição da Lei n. 8.906/1994, que estabeleceu, de 

forma cristalina, em seu art. 23, que “[o]s honorários incluídos na condenação, 

por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito 

autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o 

precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor” (g.n.).

4. Diante dessa evolução da lei e da jurisprudência quanto ao tema, sempre 

na mesma direção, não se pode olvidar que a interpretação do art. 20 do 

Código de Processo Civil de 1973, no que tange à titularidade dos honorários 

advocatícios fixados na sentença, deve ser harmônica com os precedentes 

relevantes que trataram sobre essa verba de sucumbência e o ordenamento 

jurídico pátrio.

Isso porque, conforme já ressaltei em outros julgados, é preciso sempre 

lembrar que o direito objetivo não é um conglomerado caótico de preceitos. 

Na verdade, constitui vasta unidade, organismo regular, sistema, conjunto 

harmônico de normas coordenadas, em interdependência metódica, ainda que 

fi xada cada uma no seu lugar próprio (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica 

e aplicação do direito. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 104).
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Em momento anterior à edição do Código de Processo Civil de 1973, o 

posicionamento já manifestado pela Corte Suprema – antes e depois da edição 

da Lei n. 4.215/1963 –, foi no sentido de se conferir ao advogado a titularidade 

dos honorários advocatícios sucumbenciais.

As linhas da evolução legislativa e também da jurisprudência têm por 

objetivo muito nítido, como antes assinalado, conferir garantia à remuneração 

dos causídicos e a mesma proteção outorgada ao salário.

5. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 6.500, de São 

Paulo, a Suprema Corte indicou um óbice intransponível à tentativa de direcionar a 

verba sucumbencial à parte vencedora: o enriquecimento sem causa.

É o que se depreende do seguinte trecho do voto do eminente Ministro 

Philadelpho Azevedo, que volto a transcrever (RT 146/399):

[...]

O destinatário é evidentemente o causídico e o cliente não pode, assim, distrair 

parte da quota, ainda que alegue haver se comprometido a pagar menos: – é um 

mero intermediário que, na maioria dos casos, cumpre exatamente suas funções, sem 

a menor difi culdade e excluída a oportunidade de um enriquecimento sem causa.

[...]

(g.n.)

Deveras, não prospera o argumento de que a titularidade dos honorários 

advocatícios, fixados na sentença, deve ser atribuída ao vencedor como 

ressarcimento das despesas relativas à contratação de advogado, pois há casos 

em que a verba sucumbencial ultrapassa os honorários contratados, circunstância que 

acarretaria notório enriquecimento sem causa do litigante vencedor, o que é vedado 

pelo ordenamento jurídico pátrio.

Exatamente é o que parece ocorrer no caso concreto, em que a embargante 

informa que a verba honorária de sucumbência, à época da oposição dos 

presentes embargos de divergência (18.8.2008), totalizava R$ 42 milhões, 

quantia essa que, apenas com simples atualização, gira hoje em torno de R$ 80 

milhões.

Como se falar em ressarcimento?

Jayme Soares da Rocha (In.: Honorários de sucumbência: pertencem à 

parte vencedora ou ao seu advogado? Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 633, 

p. 236-242, jul. 1988), após descrever a situação de desprestígio vivenciada por 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

68

muitos profi ssionais da advocacia em sua época, colaciona as seguintes críticas à 

sustentada natureza indenizatória dos honorários de sucumbência:

Se a fi nalidade da condenação fosse a reparação do gasto tido pela parte 

com o seu advogado, o justo equilíbrio seria exigido. A parte vencedora haveria 

de receber na exata medida do que pagou ao seu patrono, pena de se quebrar o 

princípio da restitutio in integrum, regra basilar da responsabilidade civil. O juiz 

estabelece a cota dos honorários independentemente do ajuste feito entre a parte e 

o advogado. Não indaga quanto o vencedor pagou ao profi ssional que contratou. 

Sequer, apura se houve desembolso para atender a essa despesa. O critério da fi xação 

é dado pela lei processual. A valoração da honorária é feita considerando o lugar dos 

serviços, o trabalho desenvolvido e o grande zelo do profi ssional, tudo, como se vê, 

em atenção à pessoa do advogado.

Ao receber, a título de honorários, mais do que desembolsou, a parte vencedora 

não estaria sendo simplesmente indenizada; na verdade, estaria lucrando com 

o excedente que o vencido foi condenado a pagar. No âmbito das grandes 

companhias, dos bancos e até das empresas estatais, em que o contencioso 

jurídico envolve vultosas importâncias, isto levaria a injustas distorções. A 

instituição empregadora remuneraria o advogado-empregado com salários, 

muitas vezes aviltantes (o salário mínimo profi ssional do advogado foi vetado), e 

se enriqueceria com os honorários ganhos no processo, os quais a sentença, ex vi 

legis, há de arbitrar entre 10 e 20% do valor da causa.

(op. cit., p. 238-239, g.n.)

Avançando em sua linha de raciocínio, Jayme Soares da Rocha também 

assinala que todos os elementos que são sopesados pelo juiz para a f ixação dos 

honorários advocatícios sucumbenciais, descritos no parágrafo 3º do art. 20 do CPC 

de 1973, estão diretamente relacionados à atuação do causídico no processo, tudo a 

indicar que tal verba é de titularidade do advogado da parte vencedora.

É o que se extrai do seguinte trecho de seu trabalho:

A inteligência feita estritamente ao pé da letra do art. 20 do CPC, sem recursos 

outros, realmente não conduz à melhor conclusão. O art. 20 - como norma 

processual - somente pode ser dirigido aos litigantes, isto é, autor e réu. O juiz 

compõe o direito das partes e, assim, é óbvio que a lei adjetiva não poderia 

mandar pagar os honorários ao advogado que não está na relação processual. A 

interpretação do dispositivo nascida de uma exegese mais abrangente e avançada 

é a de que o pagamento é feito à parte vencedora; contudo, o destinatário mediato 

é o advogado. Efetivamente, o art. 20 do CPC longe está de primar pela clareza. 

Melhor seria que dissesse declaradamente que a verba honorária de condenação 

pertence ao advogado e que seu pagamento seria feito à parte vencedora. A falta 

desta declaração expressa, entretanto, não pode levar à conclusão de que a verba 
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advocatícia é para reparação da parte vencedora pelo que despendeu ao seu patrono, 

pois, aí, também seria de exigir que a lei dispusesse textualmente que o vencido 

indenizará ao vencedor o quanto pagou ao seu advogado. Efetivamente, não é 

interpretando a lei pelo que ela deixa de dizer que se alcançará bom resultado.

[...]

Voltando-se ao art. 20 do CPC, extrai-se que sua leitura não deve terminar no 

caput. O § 3º dispõe que o juiz, ao fi xar os honorários advocatícios, terá presente 

e deverá atender: a) ao grau de zelo do profi ssional; b) ao lugar da prestação 

de serviço; c) à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo 

advogado e ao tempo exigido para seu serviço.

Por aí se vê que o arbitramento da verba é feito em razão do trabalho do 

advogado. Todos os elementos qualitativos que informarão o valor dos honorários 

derivam da atuação do causídico. O valor intelectual demonstrado pelo patrono, seu 

empenho na defesa da causa, as difi culdades que enfrentou, é que irão infl uenciar o 

juiz no momento de estabelecer a cota dos honorários. Nessa apreciação não cogita 

o magistrado da qualidade da parte. A fi xação do quantum advocatício, vê-se bem, 

resulta primordialmente das aptidões profi ssionais do procurador. Nesta linha, soa, 

ao menos, estranho que estes valores, todos patrimônio particular do advogado, 

sejam utilizados não em benefício do profi ssional, mas para reverter em rendimento 

à parte.

(op. cit., p. 239-240, g.n.)

6. A par de tais argumentos, a meu juízo demonstrando à saciedade que 

o entendimento em relação ao ponto sempre considerou a verba honorária 

como direito autônomo do advogado, imperioso ressaltar que a Suprema Corte, 

em recente julgado, novamente se pronunciou sobre o tema, nos autos da ação cível 

originária n. 381, do Rio de Janeiro, ao apreciar incidente suscitado em sede de 

execução do julgado.

No julgamento do agravo regimental, o eminente relator, Ministro Marco 

Aurélio, apresenta a seguinte exposição, na parte que interessa:

A União interpôs o agravo regimental de folha 2.300 a 2.313 contra a decisão 

de folha 2.278 a 2.283, mediante a qual assentei caberem aos ex-advogados da 

Rede Ferroviária Federal S.A. os honorários advocatícios devidos pelo Estado do 

Paraná e pelo Consórcio.

Insistem em que, até o advento da Lei n. 8.906/1994, quando o artigo 23 afastou 

qualquer dúvida no tocante ao direito do advogado aos honorários, estes pertenciam 

ao vencedor da demanda. Assim, os honorários advocatícios em discussão, fi xados 

no ano de 1991, seriam de titularidade exclusiva da União, porque é a sucessora legal 

da Rede Ferroviária Federal S.A.

(grifei)



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

70

O Colegiado seguiu o voto do eminente relator, à luz dos fundamentos 

abaixo transcritos:

[...]

A controvérsia diz respeito à titularidade dos honorários advocatícios 

fixados no acórdão exequendo. Em observância ao princípio maior da 

irretroatividade das normas, a questão deve ser dirimida à luz da legislação 

em vigor à época em que proferida a decisão, junho de 1991 (folha 1454).

Segundo sustenta a União, o artigo 20 do Código de Processo Civil 

atribuía a verba ao vencedor da demanda, ao passo que o artigo 99, § 1º, da 

Lei n. 4.215/1963, ao advogado. Transcrevo os dispositivos:

[...]

Envolvidas normas de idêntica hierarquia e contrapostas em conteúdo, 

dever-se-ia, então, aplicar o critério temporal para resolver o confl ito: a 

mais nova revoga a anterior. Assim, consoante defende, até o advento da 

Lei n. 8.906/1994, quando o artigo 23 afastou qualquer dúvida no tocante 

ao direito do advogado aos honorários, estes caberiam ao vencedor da 

demanda.

Por certo tempo, vingou a tese de que o Código de Processo Civil de 

1973 teria revogado a norma do artigo 99, § 1º, do Estatuto da Advocacia 

vigente. Há, inclusive, pronunciamento da Segunda Turma do Supremo 

nesse sentido – Recurso Extraordinário n. 84.702, relator Ministro Moreira 

Alves. O Superior Tribunal de Justiça, órgão incumbido de uniformizar a 

interpretação do direito infraconstitucional federal, tem entendimento 

diametralmente oposto, consoante revelam os precedentes citados na peça 

de folha 2.255 a 2.257.

Nesse embate, coaduno com a óptica adotada pelo Superior. De um lado, 

porquanto, segundo os levantamentos históricos da edição do Código de 

Processo Civil de 1973, em nenhum momento, pretendeu-se afastar o direito 

autônomo do advogado à verba honorária. De outro, porque, se a verba fosse 

destinada ao litigante, não haveria razão para fi xar os honorários conforme os 

parâmetros revelados no § 3º do artigo 20 do referido diploma, a considerar 

o zelo, o tempo, a complexidade, enfi m, fatores relacionados à atuação do 

causídico no processo.

Ante o quadro, assento caberem aos ex-advogados da Rede Ferroviária 

Federal S.A. os honorários advocatícios devidos pelo Estado do Paraná e pelo 

Consórcio.

[...]

(g.n.)
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Esse julgado está assim ementado:

Honorários de sucumbência. Execução. Artigo 20 do Código de Processo 

Civil. De acordo com a jurisprudência do Supremo, os honorários advocatícios cabem 

ao advogado.

(STF - Agravo Regimental na Execução na Ação Cível Originária n. 381/RJ, 

Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 13.5.2014, publicado em 

27.5.2014)

Verifi ca-se, assim, que a Suprema Corte, na linha de seus precedentes históricos, 

reafi rmou que os honorários advocatícios de sucumbência, fi xados na vigência do 

Código de Processo Civil de 1973 e mesmo antes da edição da Lei n. 8.906/1994 

(Estatuto da OAB), pertencem e sempre pertenceram ao advogado, uma vez que: a) 

“segundo os levantamentos históricos da edição do Código de Processo Civil 

de 1973, em nenhum momento, pretendeu-se afastar o direito autônomo do 

advogado à verba honorária”; e b) “se a verba fosse destinada ao litigante, não 

haveria razão para fi xar os honorários conforme os parâmetros revelados no § 3º 

do artigo 20 do referido diploma, a considerar o zelo, o tempo, a complexidade, 

enfi m, fatores relacionados à atuação do causídico no processo”.

Essa mesma interpretação do caput do art. 20 do Código de Processo 

Civil de 1973 também pode ser extraída de precedente desta Corte Superior, 

proferido no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 

24.010/SP, na Terceira Turma:

[...]

Não cabe dúvida de que, nos termos da primeira parte do art. 23 da Lei 

n. 8.906/1994, “os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou 

sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar 

a sentença nesta parte”.

Imperioso notar, entretanto, que de acordo com o art. 20, caput, do CPC, os 

referidos honorários constituem condenação imposta ao perdedor da ação, ou 

seja, trata-se de dívida da parte vencida frente ao advogado da parte vencedora, 

totalmente desvinculada da condenação principal.

[...]

(STJ - Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 4.9.2008, DJe de 26.9.2008 - 

grifos no original)
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Deveras, não obstante se reporte ao art. 23 da Lei n. 8.906/1994, a eminente 

Ministra Nancy Andrighi analisou a temática sob a lente do caput do art. 20 do CPC 

de 1973, para concluir que os honorários advocatícios fi xados na sentença constituem 

“dívida da parte vencida frente ao advogado da parte vencedora (...)”.

Não se pode olvidar, também, que esta Corte Superior já se pronunciou 

que os honorários advocatícios de sucumbência têm caráter autônomo e integram 

o patrimônio do advogado, à luz do disposto no parágrafo 2º do art. 99 da Lei n. 

4.215/1963, como se vê no seguinte precedente:

Processual Civil. Recurso especial. Súmula n. 188 do TFR. Inaplicabilidade. 

Honorários advocatícios. Verba autônoma. Condenação. Trânsito em julgado. 

Posterior acordo entre as partes. Inalterabilidade. Art. 99, § 2º, da Lei n. 4.215/1963.

1. A parte que permaneceu silente, quando da abertura de vista dos cálculos, 

pode apelar da sentença que os homologa, pois, a teor do entendimento da 

Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, a Súmula n. 188 do extinto 

Tribunal Federal de Recursos, que preceituava que “na liquidação por cálculo do 

contador, a apelação da sentença homologatória ressente-se do pressuposto de 

admissibilidade, quando o apelante não tenha oferecido oportuna impugnação”, 

não é mais aplicável.

2. Conforme disposto no art. 99, § 2º, da Lei n. 4.215/1963, a verba honorária 

possui caráter autônomo e integra o patrimônio do advogado, não podendo ser 

objeto de transação fi rmada entre as partes, sem a sua aquiescência.

3. Não obstante a existência de disposição legal afi rmando que os honorários 

pertencem ao advogado, in casu, houve, ainda, prévio contrato entre os 

Expropriados e seu patrono, avençando que a verba a este último pertenceria.

4. Não carece a execução de título judicial se, a despeito do acordo celebrado 

entre Expropriante e Expropriados após o trânsito em julgado da decisão 

proferida na expropriatória, subsiste a condenação em honorários advocatícios.

5. Recurso especial dirigido contra o acórdão dos infringentes não conhecido. 

Conhecido e provido o recurso interposto contra a parte unânime do acórdão que 

julgou a apelação cível para determinar o prosseguimento da execução.

(REsp 71.250/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Segunda Turma, julgado em 

12.11.2002, DJ de 09.12.2002, p. 318 - grifo nosso)

7. Por fi m, para uma completa análise da questão por todos os ângulos, 

cabe retornar às disposições da Lei n. 4.215/1963, relativas aos honorários 

advocatícios.

Os arts. 96 a 99 assim dispunham:
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Dos honorários profi ssionais

Art. 96. A prestação de serviço profi ssional assegura aos inscritos na Ordem o 

direito aos honorários contratados ou, na falta de contrato, dos que forem fi xados 

na forma desta lei.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:

I - quando o advogado foi nomeado pela Assistência Judiciária, pela Ordem, ou 

pelo Juiz, salvo nos casos do art. 94;

II - quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em 

processo oriundo de ato praticado no exercício da profi ssão ou em ação penal.

Art. 97. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários serão fi xados por 

arbitramento judicial em percentagem sôbre o valor da causa.

§ 1º Nos casos que versem sôbre serviço, monte ou bens de valor reduzido em 

que o critério da percentagem possa conduzir a, honorários ínfi mos, arbitrar-se-á 

a remuneração compatível com o trabalho.

§ 2º No caso em que o objeto da ação ou do serviço não tenha valor econômico, 

ou quando o que lhe for atribuído não corresponda à realidade, arbitrar-se-á 

igualmente, a remuneração compatível com o trabalho.

§ 3º Proceder-se-á a exame pericial, se a fixação do valor da causa ou do 

serviço depender de avaliação, e esta exigir conhecimento especializado.

§ 4º Nas ações de indenização por ato ilícito, o valor da causa será o montante 

do dano apurado e, quando se tratar de ilícito contra a pessoa, o da soma dos 

danos emergentes com o capital fi xado para a constituição da renda.

§ 5º Na fi xação dos honorários os arbitradores e o juiz terão em conta:

a) o grau de zelo e competência do profi ssional;

b) o lugar da prestação do serviço;

c) o caráter da intervenção, conforme se trata de cliente avulso, habitual ou 

permanente;

d) a possibilidade de fi car o advogado impedido de intervir em outros casos ou 

de encontrar difi culdades peculiares no exercício do mandato.

Art. 98. Na falta de estipulação escrita em contrário, um terço dos honorários 

é devido no início do serviço, outro terço até a decisão da primeira instância e o 

restante na fi nal.

Art. 99. Se o advogado fizer juntar aos autos, até antes de cumprir-se o 

mandado de levantamento ou precatório, o seu contrato de honorários, o juiz 

determinará lhe sejam estes pagos diretamente, por dedução de quantia a ser 

recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

§ 1º Tratando-se de honorários fixados na condenação, tem o advogado 

direito autônomo para executar a sentença nessa parte podendo requerer que o 

precatório, quando este for necessário, seja expedido em seu favor.
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§ 2º Salvo aquiescência do advogado, o acordo feito pelo seu cliente e a 

parte contrária não lhe prejudica os honorários, quer os convencionais, quer os 

concedidos pela sentença.

É bem de ver que a leitura apressada do caput do art. 96 poderia conduzir 

à conclusão de que o advogado não faria jus aos honorários advocatícios 

sucumbenciais, ao estatuir que “a prestação de serviço profi ssional assegura aos 

inscritos na Ordem o direito aos honorários contratados ou, na falta de contrato, 

dos que forem fi xados na forma desta lei”, e, na falta de prévio ajuste, o art. 97 

estabelece os critérios para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios.

Eugenio R. Haddock Lobo e Francisco Costa Netto, ao comentarem o 

disposto no art. 96 da Lei n. 4.215/1963, assinalam que o objetivo da norma foi 

o de enfatizar o direito do advogado ao recebimento de honorários advocatícios 

pelos serviços prestados, bem como o de reafi rmar os princípios da onerosidade 

dos serviços advocatícios e o da sucumbência, ao lecionarem:

A Mens Legis

É fora de dúvida que o artigo 96 objetivou enfatizar o princípio geral de que 

não deve haver prestação de serviços de advocacia sem a correspondente paga 

dos honorários, criado para todos os inscritos na Ordem do direito subjetivo de, 

realizado o trabalho, cobrarem o valor contratado e, na falta de ajuste escrito, 

pleitearem a fi xação desse valor pela via judicial do arbitramento (art. 97).

E mais, ao excluir por razões óbvias do campo de incidência da norma duas 

únicas hipóteses (prestação de serviços decorrentes de assistência judiciária, 

por nomeação da Ordem ou designação do Juiz; ou quando prestados no 

cumprimento de mandato outorgado por colega – advogado – para a defesa 

em processo oriundo de ato praticado no exercício da profi ssão ou em ação 

penal), reafirmou a regra da onerosidade dos serviços advocatícios e mais o 

da sucumbência, pois ressaltou no primeiro dos casos (assistência judiciária) o 

prescrito no art. 94, segundo o qual a “gratuidade da prestação do serviço ao 

necessitado não obsta ao advogado a percepção de honorários quando: I – for 

a parte vencida condenada; II – ocorrer o enriquecimento ou a recuperação 

patrimonial da parte vencedora” (cfs. os incisos I e II do art. 96).

(In.: Comentários ao Estatuto da OAB e às regras da profi ssão do advogado. Rio de 

Janeiro: Rio, 1978, p. 295)

Ademais, não são utilizadas, no citado caput do art. 96, expressões que 

denotem a imposição de uma interpretação restritiva, tais como, v.g., “tão 

somente”, “apenas”.
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Assim, pode-se concluir que o caput do art. 96 comporta interpretação 

extensiva – no sentido de que o advogado tem o direito de receber 

cumulativamente os honorários contratuais e os de sucumbência fi xados pela 

sentença –, notadamente pelo fato de os parágrafos 1º e 2º do art. 99 fazerem 

referência a “honorários fi xados na condenação” e “honorários (...) concedidos 

pela sentença”.

Também, é de se acentuar que essa interpretação extensiva está consonante 

com os mencionados precedentes da Suprema Corte – Recursos Extraordinários 

n. 58.533, de Minas Gerais, e 6.500, de São Paulo –, em que se concluiu que o 

acordo fi rmado entre as partes não poderia prejudicar o advogado quanto ao 

recebimento dos honorários advocatícios fi xados na sentença.

Com efeito, assentada a premissa de que o advogado, sob a égide da Lei n. 

4.215/1963, fazia jus tanto aos honorários contratuais quanto aos sucumbenciais 

f ixados na sentença, a exegese do art. 99 e seus parágrafos se torna menos 

tormentosa.

É que ressoa tranquilo que o caput do art. 99 – “Se o advogado fi zer 

juntar aos autos, até antes de cumprir-se o mandado de levantamento ou 

precatório, o seu contrato de honorários, o juiz determinará lhe sejam estes 

pagos diretamente, por dedução de quantia a ser recebida pelo constituinte, 

salvo se este provar que já os pagou” –, tinha sua aplicação dirigida aos honorários 

contratuais, pois objetivava facilitar para o causídico o recebimento da verba 

contratual com valores a serem recebidos pelo seu constituinte, com base nas 

cláusulas avençadas no contrato.

Por seu turno, a disposição contida no parágrafo 1º do art. 99 – “Tratando-

se de honorários fi xados na condenação, tem o advogado direito autônomo para 

executar a sentença nessa parte podendo requerer que o precatório, quando este 

for necessário, seja expedido em seu favor” –, tinha vez quando se tratava de 

honorários sucumbenciais fi xados na sentença, estabelecendo, em favor do advogado, 

o direito autônomo de executar a parte da sentença relativa à condenação em 

honorários advocatícios, independentemente da apresentação de qualquer 

instrumento contratual fi rmado entre o advogado e a parte que o constituiu.

É de se acentuar que a expressão “podendo requerer que o precatório, quando 

este for necessário, seja expedido em seu favor” remete à própria titularidade do 

advogado em relação aos honorários fi xados na sentença, e não apenas à sua 

legitimidade para a execução, pois não condiciona, em nenhum momento, 

o direito do advogado ao recebimento da verba honorária à apresentação de 

qualquer acordo contratual entre si próprio e o seu constituinte.
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Nesse sentido, Jayme Soares da Rocha, em artigo sobre o tema, tece 

os seguintes comentários em relação ao parágrafo 1º do art. 99 da Lei n. 

4.215/1963:

Ora, como explicar esse dispositivo se os honorários não fossem verba própria 

do advogado? Com todos os efeitos, se a lei diz que o advogado tem direito 

autônomo para cobrá-los da parte vencida, fi ca difícil sustentar que os honorários 

pertencem à parte. Pretextar que a intenção da lei foi apenas assegurar o 

patrono contra o risco de não ser pago pelo cliente quando o contrato lhe 

destinar essa verba é argumento que não vinga. Afi rmar, por outro lado, como 

Frederico Marques, que o § 1º do art. 99 do Estatuto criou tão-somente um 

caso de substituição processual que permite a alguém exercer direito alheio 

em nome próprio, data venia do grande processualista, é puro artifi cialismo, já 

que o advogado, ao executar os honorários, como permitido nesse dispositivo, 

está postulando em nome e em benefício próprio. Não se trata – com o respeito 

devido ao insigne Mestre – de caso de legitimação anômala. O advogado age em 

nome pessoal e por si preenche as condições para executar um crédito.

(ROCHA, Jayme Soares. Honorários de sucumbência: pertencem à parte 

vencedora ou ao seu advogado? Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 633, p. 239-

240, jul. 1988.)

Quanto ao parágrafo 2º do art. 99 – “Salvo aquiescência do advogado, o 

acordo feito pelo seu cliente e a parte contrária não lhe prejudica os honorários, 

quer os convencionais, quer os concedidos pela sentença” –, os citados 

precedentes do Supremo Tribunal Federal (Recursos Extraordinários n. 6.500/

SP e 58.533/MG) demonstram, de modo inequívoco, a titularidade do advogado 

em relação aos honorários contratuais e de sucumbência, estes fi xados na sentença, 

mercê da vedação imposta às partes litigantes de disporem sobre tais verbas por 

pertencerem ao causídico.

Jayme Soares da Rocha, por seu turno, assinala:

Mais difícil é explicar a destinação dos honorários à parte em face do disposto 

no § 2º do mesmo art. 99 da Lei n. 4.215/1963: “§ 2º. Salvo aquiescência do 

advogado, o acordo feito pelo seu cliente e a parte contrária não lhe prejudica 

os honorários, quer os convencionais quer os concedidos pela sentença” (grifos 

nossos).

Pois bem, se a parte não pode, livremente, sem o consentimento do seu 

patrono, dispor dos honorários fixados pelo juiz, parece irrefutável que o crédito 

é do advogado. Neste passo vale transcrever a lição de Yussef Said Cahali, autor 

da excelente monografia Honorários de Advogado” (São Paulo, Ed. RT, 1978): 
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“... eventual acordo feito pelo exeqüente, à revelia de seu antigo patrono com o 

executado apenas valerá na medida em que não interfi ra com o direito autônomo do 

advogado de perceber a verba honorária fi xada pela sentença. Esse direito autônomo 

está assegurado no art. 99, § 1º, do Estatuto da Ordem, e a transação das partes sem 

participação do advogado, ou ressalva do pagamento dos honorários que lhe são 

devidos, não faz mossa a tal direito”.

(op. cit., p. 240, g.n.)

Por todo o exposto, à luz do estatuído no art. 99 e seus parágrafos da Lei 

n. 4.215/1963, do princípio acolhido no ordenamento jurídico pátrio que veda o 

enriquecimento sem causa, dos precedentes da Suprema Corte e deste Tribunal 

Superior, bem como da doutrina relativa ao tema, forçoso concluir que o art. 20 do 

CPC de 1973 não retirou a titularidade do causídico ao recebimento dos honorários 

advocatícios sucumbenciais fi xados na sentença, os quais constituem verba autônoma 

que integra o patrimônio do advogado.

Assim sendo, revela-se desnecessário perquirir acerca de eventual estipulação 

contratual dos advogados, ora embargados, cedendo à sua constituinte – Central 

Paulista de Açúcar e Álcool Ltda. – a titularidade dos honorários advocatícios 

fi xados pelo Supremo Tribunal Federal, ora em execução.

Ademais, caso exista contrato de prestação de serviços advocatícios com 

previsão que estabeleça o direito de Central Paulista de Açúcar e Álcool Ltda. ao 

reembolso das despesas relativas a honorários advocatícios contratuais, a esta 

competiria postular, em face dos advogados que constituiu, o cumprimento 

da avença, assegurado – se for o caso – o direito de a ora embargante pleitear, 

pelas vias processuais próprias, a reserva da quantia para o alegado direito de 

compensação.

8. Por esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de 

divergência.

É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Processual Civil. Embargos de divergência em agravo 

Honorários advocatícios. Regime anterior: Lei n. 4.215/1963. Novo 

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil: Lei n. 8.906/1994. 

Diferenciação de regimes. Execução.
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1. O cerne da controvérsia consiste em defi nir a quem pertencem 

os honorários advocatícios fixados judicialmente, em momento 

anterior ao advento do atual Estatuto da Advocacia.

2. O Estatuto da OAB de 1963 previa, como regra, a remuneração 

do advogado conforme previsão contratual e, por exceção, na ausência 

de honorários contratados, o direito autônomo à execução dos 

honorários sucumbenciais diretamente, em nome próprio.

3. O atual Estatuto, de 1994, prevê, como regra, a remuneração 

do advogado conforme previsão contratual e, também, o direito 

aos honorários arbitrados ou sucumbenciais, excepcionando, por 

decorrência lógica, a possibilidade de execução direta pela parte que 

outorgou os poderes, quando houver ajuste nesse sentido em contrato.

4. O CPC/1973, cuja vigência medeia os dois regimes jurídicos, 

previa, como regra, o pagamento dos honorários à parte vencedora, 

nada dispondo sobre o pagamento ao patrono.

5. A harmonização que defendo como mais adequada, a partir 

do CPC/1973 e antes do advento do EA/94, é no sentido de que 

o pagamento dos honorários sucumbenciais à parte, estabelecido 

no art. 20 do CPC, está em sintonia com o direito do advogado aos 

honorários contratados, como regra, conforme previsão dos arts. 96 

e 97 do EOAB/63. Isso posto, parece-me inegável que a função da 

verba sucumbencial era a de ressarcir a parte vencedora pelo prejuízo 

sofrido com o pagamento dos honorários contratuais ao causídico 

contratado para defender a sua pretensão em juízo.

6. A título de distinguishing, ressalto que no REsp n. 541.308/

RS, Sua Excelência, o relator para o acórdão o e. Min. Castro Filho, 

afi rmou que “a jurisprudência desta Corte, na vigência da legislação 

anterior, já admitia a legitimidade do advogado para a execução 

autônoma dos honorários fi xados na sentença, a seu favor, desde que 

o contrato não estipulasse o contrário”, ou seja, confere-se ao advogado, 

como regra, o direito à execução direta dos honorários e, por exceção, 

conferir tal direito à parte, caso o contrato estipulasse em sentido 

contrário.

7. Ademais, no âmbito da Suprema Corte, no RE 58.533/MG, 

de relatoria do Min. Evandro Lins e Silva, de 28.11.1967, citado pelo 

e. Min. Luís Felipe Salomão, se enfrentou-se tese jurídica diversa, pois 
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se tratava de caso de assistência judiciária, hipótese em que, como é 

sabido, não há remuneração da parte ao advogado.

8. Com as vênias ao e. relator e àqueles que o acompanham, divirjo 

do voto condutor, para dar provimento aos embargos de divergência.

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Diante da pletora de 

atos processuais no julgamento destes autos, considero necessária rápida 

rememoração.

Em 2 de junho de 2010, o Exmo. Min. Luiz Fux, Relator, votou no sentido 

de negar provimento aos embargos de divergência, no que foi seguido do Exmo. 

Ministro Teori Zavaski:

Processual Civil. Embargos de divergência. Honorários advocatícios. Regime 

anterior à Lei n. 8.906/1994. Lei n. 4.215/1963. Execução. Direito autônomo do 

advogado da parte.

1. O direito autônomo do advogado de executar a sentença na parte relativa à 

fi xação dos honorários advocatícios já era assegurado mesmo no período anterior 

à Lei n. 8.906/1994. Precedentes: REsp 541.308/RS, 3ª Turma, Rel. p/ acórdão 

Min. Castro Filho, DJ de 08.03.2004; REsp 702.162/SP, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, DJ 24.04.2006; REsp 51.157/SP, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, 

DJ 03.11.2004; REsp n. 233.600 e 33.601/MG, Ministro Rel. Ministro Carlos Alberto 

Menezes Direito, DJ de 1º.08.2000; REsp n. 135.087/RS, Relator Ministro Waldemar 

Zveiter, DJ de 10.08.1998; REsp n. 119.862/SP, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, 

DJ de 17.11.1997; REsp n. 81.806/SP, Relator Ministro Eduardo Ribeiro, DJ de 

08.09.1997; REsp n. 90.118/DF, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ de 11.11.1996.

(...)

3. Deveras, a disposição do art. 99, § 1º, da Lei n. 4.215/1963, revogada, 

harmoniza-se com as inovações estipuladas pelo art. 20 do CPC, uma vez que, 

a despeito de a lei processual civil indicar os honorários da sucumbência como 

pertencente à parte vencedora, não excluía o direito autônomo do advogado 

de executá-los, o que era lícito fazê-lo no antigo estatuto da advocacia, salvo 

estipulação em contrário estabelecido pelas partes.

4. É que dispunha o referido diploma, verbis:

§ 1º “Tratando-se de honorários fixados na condenação, tem o advogado 

direito autônomo para executar a sentença nessa parte, podendo requerer que o 

precatório, quando este for necessário, seja expedido em seu favor”;

§ 2º “Salvo aquiescência do advogado, o acordo feito pelo seu cliente e a 

parte contrária não lhe prejudica os honorários, quer os convencionais, quer os 

concedidos pela sentença”.

5. Embargos de divergência desprovidos.
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Em 15 de setembro de 2010, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista 

do Sr. Ministro Humberto Martins conhecendo dos embargos de divergência 

e dando-lhes provimento, no que foi acompanhado pelos Exmos. Ministros 

Castro Meira e Aldir Passarinho Junior, e os votos dos Exmos. Ministros 

Luis Felipe Salomão, Hamilton Carvalhido, Eliana Calmon, Francisco Falcão 

e Nancy Andrighi acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator, pedi vista, 

aderindo à divergência, em razão dos seguintes motivos, em síntese:

(...)

Diante da jurisprudência desta Corte, não vejo como permitir aos advogados 

a execução direta dos honorários sem que esteja defi nido nos autos que (i) não 

houve o pagamento de honorários contratados pela Central Paulista de Açúcar 

e Álcool Ltda. a eles ou (ii) que havia contrato fi rmado autorizando a execução 

direta em nome próprio.

Até que isso fique esclarecido - e é ônus dos advogados a prova de fato 

constitutivo de seu direito (art. 333, inc. I, do CPC) -, os honorários pertencem e 

devem ser executados pela parte que os constituiu, ou seja, pela Central Paulista 

de Açúcar e Álcool Ltda., sendo manifestamente temerário autorizar a execução 

direta pelos causídicos sem a oitiva prévia da provável credora.

Na verdade, não se destoa da “nova” jurisprudência do STJ, apenas se pretende 

evitar que a ela seja dado contornos antes não admitidos.

No início da vigência do CPC/1973 se entendia que os honorários eram apenas 

das partes. Em seguida, evoluiu-se para admitir, à luz do EOAB/63 em cotejo 

com o CPC/1973, que os honorários eram das partes sim, mas haveria o direito 

autônomo à execução, caso a parte não houvesse honrado com os honorários 

devidos por contrato ou isso fosse previsto no contrato.

A razão disso é simples.

Os honorários eram ressarcitórios e tinham por fi m evitar um prejuízo à parte 

pela contratação do advogado. Não existindo a remuneração do causídico pela 

parte - e, por conseguinte, não havendo tal prejuízo -, não faria sentido admitir a 

ela embolsar tal verba e o seu representante nada receber.

Essa é a lógica dos precedentes invocados pelo relator e pelo Min. Castro Filho 

no REsp 541.308/RS, que teria inaugurado a “mudança” de entendimento na 

Terceira Turma.

Data venia, o que se propõe agora pela relatoria é uma nova evolução, para 

entender que, independentemente de saber se houve ou não a remuneração dos 

advogados por meio dos honorários contratados, ou autorização em contrato, 

ainda assim era possível ao causídico receber os honorários de sucumbência 

cumulativamente com os honorários contratados, antes do EA/94.
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Todavia, conforme demonstrado à saciedade, somente a partir de 1994 é que 

essa cumulatividade de honorários (contratados, arbitrados e sucumbenciais) 

passou a ser admitida por lei. Qualquer entendimento que fuja disso é dar ao 

EA/94 efi cácia retroativa.

Daí porque proponho que sejam providos os embargos, para afastar o direito 

autônomo à execução dos honorários sucumbenciais fi xados antes do EA/94, 

diretamente pelos advogados (que, repita-se, formularam o pedido na instância 

ordinária apenas com base no art. 23 do EA/94), sem que tenha havido a análise 

de todos os aspectos necessários a esse exercício.

A divergência que autoriza o provimento se funda justamente no fato de ter 

se admitido a execução direta pelo advogado, independentemente de saber se 

houve o pagamento dos honorários ou a autorização em contrato, conforme 

exige a jurisprudência desta Corte.

Enfi m, a violação à jurisprudência do STJ se deu ao conferir, por via transversa, 

efi cácia retroativa ao EA/94, quando esta Corte assim jamais permitiu, à exceção 

do precedente da Terceira Turma, da lavra do Min. Castro Filho, e daqueles que 

dele decorreram, cujas premissas já foram devidamente contestadas.

Destaque-se, por fim, que esse entendimento não impede que, na sede 

adequada, seja formulado novo pedido à luz do regramento anterior (EOAB/63 e 

CPC/1973) e da respectiva jurisprudência. Reconhece-se, portanto, aos causídicos/

embargantes a possibilidade de, em tese (isto é, sem qualquer juízo prévio a 

respeito de outras questões impeditivas, como a prescrição etc.), exercerem 

seu “direito autônomo”, desde que fi que comprovado que (i) não receberam os 

honorários contratados ou que (ii) no contrato havia a autorização para perceber 

os honorários contratados cumulativamente com os sucumbenciais.

Com essas considerações, e com as vênias do e. relator e daqueles que o 

acompanham, adiro à divergência para votar pelo provimento dos embargos de 

divergência, nos termos da fundamentação ora apresentada.

Em 15 de dezembro de 2010, após voto desempate do Exmo. Ministro Ari 

Pargendler, negando provimento aos embargos de divergência, por maioria, a 

Corte Especial conheceu dos embargos de divergência e negou-lhes provimento, 

nos termos do voto do Exmo. Min. Relator Luiz Fux.

Em 12 de maio de 2011, a Corte Especial, em questão de ordem, por 

unanimidade, anulou o voto desempate proferido na sessão de 15 de dezembro 

de 2010 pelo Exmo. Ministro Ari Pargendler, para que o julgamento prosseguisse 

sob a presidência do Sr. Ministro Felix Fischer, que pediu, então, vista dos autos.

Em 1º de junho de 2011, retomando o julgamento, o Exmo. Ministro Felix 

Fischer votou de acordo com a divergência, revertendo o resultado do acórdão, para 
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acolher, por maioria, os embargos de divergência, fi cando vencidos os Exmos. Mins. 

Relator, Teori Albino Zavascki, Luis Felipe Salomão, Eliana Calmon, Francisco 

Falcão e Nancy Andrighi. Eis a ementa:

Processual Civil. Embargos de divergência. Honorários advocatícios. 

Condenação no período da vigência da Lei n. 4.215/1963 (art. 99, § 1º) e do art. 20 

do CPC. Verbas pertencentes à parte. Submetido o direito subjetivo do advogado 

à convenção existente com a parte.

1. O cerne da divergência é a defi nição da extensão do direito subjetivo dos 

advogados às verbas de sucumbência, estatuído no revogado art. 99, § 1º, da 

Lei n. 4.215/1963, em relação ao direito da parte vencedora, tal como defi nido 

pelo art. 20 do Código de Processo Civil. Está fora de questão a incidência da Lei 

n. 8.906/1994, diploma legal superveniente em relação à defi nição do direito em 

questão.

2. Certo que não houve revogação do art. 99, § 1º, da Lei n. 4.215/1963, 

ocorreu a necessidade de uma nova interpretação sistemática que visasse dar 

prevalência, no tocante ao manejo das verbas sucumbenciais, ao direito subjetivo 

do advogado ou da parte vencedora. Seria pouco razoável considerar que o 

advento do art. 20 do Código de Processo Civil não trouxe nenhuma alteração 

ao panorama normativo pátrio, suposta tese que seria esposada se defi nida a 

prevalência do art. 99, § 1º, do antigo estatuto.

3. A análise da legislação enseja a conclusão de que a modifi cação do panorama 

normativo foi efetivada do modo mais legítimo existente para o ordenamento: 

por meio de produção de uma nova lei. Não reconhecer isso seria considerar que 

o legislador produziu nova lei de forma inócua, já que ela não serviria para alterar 

o ambiente normativo existente.

4. O estudo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça demonstra que 

existe a divergência suscitada, com ênfase em julgados das Primeira, Segunda e 

Quarta Turmas. Defi niu-se o contorno da quaestio juris na Terceira Turma a partir 

de acórdãos recentes.

5. Hão de ser consideradas a evolução legislativa e a fi xação do direito previsto 

no ordenamento pátrio, com respeito ao tempo de cada lei em relação à sua 

incidência. Assim, interpretar o direito também requer ter analisada a situação 

temporal de cada momento factual da constituição da relação jurídica.

6. A legislação antiga (Lei n. 4.215/1963, anterior ao Código de Processo Civil 

de 1973) abrigou a atribuição de tal direito subjetivo aos causídicos, com poucas 

restrições. O legislador pátrio modifi cou este quadro normativo e reforçou as 

restrições, por meio da norma trazida pelo Código de Processo Civil.

7. Resta evidente que, sob a égide do antigo estatuto, e após o advento do 

CPC, o grau de autonomia da execução dos honorários sucumbenciais pelos 

advogados submetia-se à prevalência do direito subjetivo da parte vencedora.
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8. No caso concreto, é necessário reconhecer que inexiste nos autos a 

demonstração de que houve avença entre a parte vencedora e seus advogados, 

para atribuição do direito subjetivo autônomo às verbas sucumbenciais; logo, não 

há falar em cessão do direito da parte aos advogados.

9. Ao se valorar o passado, é preciso ter em conta o ordenamento jurídico 

vigente àquela época, sob pena de regrá-lo com um direito que era inexistente, 

acrescido do risco de perda da segurança jurídica, já que seria impossível prever a 

avaliação jurídica que seria usada no futuro para julgar determinada relação.

10. Consigne-se que faz parte integrante da fundamentação do presente 

acórdão tanto o voto-vista, quanto o voto-desempate, proferidos, 

respectivamente, pelo Ministro Mauro Campbell Marques e pelo Ministro Felix 

Fischer.

Embargos de divergência providos.

Opostos embargos de declaração, a Corte Especial, em renovação de 

julgamento na sessão de 6 de fevereiro de 2013, ante a ausência de quórum, 

acolheu, por maioria, os aclaratórios, nos termos do voto da Exma. Min. Maria 

Th ereza de Assis Moura, fi cando vencidos os Exmos. Min. Humberto Martins, 

Ari Pargendler, Laurita Vaz e Castro Meira:

Embargos de declaração em embargos de divergência em agravo. Art. 535 

CPC. Alegação de nulidade. Proferimento de voto-desempate pelo Ministro 

Presidente da Sessão, substituído por Ministro Convocado no início do julgamento 

do recurso. Vício reconhecido. Renovação do julgamento dos embargos de 

divergência.

1. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração apenas são cabíveis quando constar no julgamento obscuridade ou 

contradição ou quando o julgador for omisso na análise de algum ponto.

2. É nulo o voto de desempate proferido pelo presidente da sessão em que se 

ultima o julgamento na hipótese em que outro magistrado já o substituía desde o 

início do julgamento como convocado, tendo, inclusive, proferido voto, sob pena 

de se computar o voto do membro titular e do seu substituto e de não se tomar 

o voto-desempate de quem vinha presidindo o julgamento, em nítida ofensa à 

preclusão pro judicato.

3. Uma vez reconhecida a existência de nulidade no voto – que pode ter 

sido decisivo – de um dos integrantes do Colegiado julgador, e tendo em conta 

as peculiaridades do caso em concreto, tem-se que esse vício contamina por 

completo o ato, impondo-se a renovação do julgamento, sendo certo que 

reinclusão do processo em pauta e a possibilidade de sustentação oral afasta 

qualquer prejuízo para a defesa das partes litigantes.
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4. Ademais, acolhida a nulidade suscitada, com a renovação do julgamento dos 

embargos de divergência, têm-se por prejudicados os embargos de declaração 

opostos às fl s. 1.801-1.808, porquanto é inviável se aferir as omissões suscitadas 

tendo em vista a anulação do julgamento e a sua renovação.

5. Embargos de declaração de fl s. 1.748-1.760 conhecidos e acolhidos, para 

o fi m de anular o acórdão de fl s. 1.741-1.743, com a consequente renovação de 

julgamento dos embargos de divergência.

Em 16 de setembro de 2015, reinaugurando o julgamento dos embargos 

de divergência, o Exmo. Ministro Luis Felipe Salomão, sucessor do Exmo. 

Ministro Luiz Fux, Relator, portanto, na renovação de julgamento, entendeu o 

seguinte:

Com efeito, assentada a premissa de que o advogado, sob a égide da Lei n. 

4.215/1963, fazia jus tanto aos honorários contratuais quanto aos sucumbenciais 

fixados na sentença, a exegese do art. 99 e seus parágrafos se torna menos 

tormentosa.

É que ressoa tranquilo que o caput do art. 99 – “Se o advogado fi zer juntar aos 

autos, até antes de cumprir-se o mandato de lavramento ou precatório, o seu 

contrato de honorários, o juiz determinará lhe sejam estes pagos diretamente, por 

dedução de quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os 

pagou” –, tinha sua aplicação dirigida aos honorários contratuais, pois objetivava 

facilitar para o causídico o recebimento da verba contratual com valores a serem 

recebidos pelo seu constituinte, com base nas cláusulas avençadas no contrato.

Por seu turno, a disposição contida no parágrafo 1º do art. 99 – “Tratando-se 

de honorários fi xados na condenação, tem o advogado direito autônomo para 

executar a sentença nessa parte podendo requerer que o precatório, quando 

este for necessário, seja, expedido em seu favor” –, tinha vez quando se tratava 

de honorários sucumbenciais fixados na sentença, estabelecendo em favor 

do advogado o direito autônomo de executar a parte da sentença relativa à 

condenação em honorários advocatícios, independentemente da apresentação 

de qualquer instrumento contratual fi rmado entre o advogado e a parte que o 

constituiu.

É de se acentuar que a expressão “podendo requerer que o precatório, quando 

este for necessário, seja, expedido em seu favor” remete à própria titularidade 

do advogado em relação aos honorários fi xados na sentença, e não apenas à 

sua legitimidade para a execução, pois não condiciona em nenhum momento 

o direito do advogado ao recebimento da verba honorária à apresentação de 

qualquer acordo contratual entre si próprio e o seu constituinte.

Nesse sentido, Jayme Soares da Rocha, em artigo sobre o tema, tece 

os seguintes comentários em relação ao parágrafo 1º do art. 99 da da Lei n. 

4.215/1963:
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Ora, como explicar esse dispositivo se os honorários não fossem verba própria 

do advogado? Com todos os efeitos, se a lei diz que o advogado tem direito 

autônomo para cobrá-los da parte vencida, fi ca difícil sustentar que os honorários 

pertencem à parte. Pretextar que a intenção da lei foi apenas assegurar o 

patrono contra o risco de não ser pago pelo cliente quando o contrato lhe 

destinar essa verba é argumento que não vinga. Afi rmar, por outro lado, como 

Frederico Marques, que o § 1º do art. 99 do Estatuto criou tão-somente um 

caso de substituição processual que permite a alguém exercer direito alheio 

em nome próprio, data venia do grande processualista, é puro artifi cialismo, já 

que o advogado, ao executar os honorários, como permitido nesse dispositivo, 

está postulando em nome e em benefício próprio. Não se trata – com o respeito 

devido ao insigne Mestre – de caso de legitimação anômala. O advogado age em 

nome pessoal e por si preenche as condições para executar um crédito.

(ROCHA, Jayme Soares. Honorários de sucumbência: Pertencem à parte 

vencedora ou ao seu advogado? Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 633, p. 239-

240, jul. 1988.)

Quanto ao parágrafo 2º do art. 99 – “Salvo aquiescência do advogado, o acordo 

feito pelo seu cliente e a parte contrária não lhe prejudica os honorários, quer 

os convencionais, quer os concedidos pela sentença” –, os citados precedentes 

do Supremo Tribunal Federal (Recursos Extraordinários n. 6.500/SP e 58.533/

MG) demonstram de modo inequívoco a titularidade do advogado em relação 

aos honorários contratuais e de sucumbência, estes fi xados na sentença, mercê 

da vedação imposta às partes litigantes de disporem sobre tais verbas por 

pertencerem o causídico.

Jayme Soares da Rocha, por seu turno, assinala:

Mais difícil é explicar a destinação dos honorários à parte em face do disposto 

no § 2º do mesmo art. 99 da Lei n. 4.215/1963: “§ 2º. Salvo aquiescência do 

advogado, o acordo feito pelo seu cliente e a parte contrária não lhe prejudica 

os honorários, quer os convencionais quer os concedidos pela sentença” (grifos 

nossos).

Pois bem, se a parte não pode, livremente, sem o consentimento do seu 

patrono, dispor dos honorários fixados pelo juiz, parece irrefutável que o crédito 

é do advogado. Neste passo vale transcrever a lição de Yussef Said Cahali, autor 

da excelente monografia Honorários de Advogado” (São Paulo, Ed. RT, 1978): 

“... eventual acordo feito pelo exeqüente, à revelia de seu antigo patrono com o 

executado apenas valerá na medida em que não interfi ra com o direito autônomo do 

advogado de perceber a verba honorária fi xada pela sentença. Esse direito autônomo 

está assegurado no art. 99, § 1º, do Estatuto da Ordem, e a transação das partes sem 

participação do advogado, ou ressalva do pagamento dos honorários que lhe são 

devidos, não faz mossa a tal direito”.

(op. cit., p. 240)
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Por todo o exposto, à luz do estatuído no art. 99 e seus parágrafos da Lei n. 

4.215/1963, do princípio acolhido em nosso ordenamento jurídico que veda o 

enriquecimento sem causa, dos precedentes da Suprema Corte e deste Tribunal 

Superior, bem como da doutrina relativa ao tema, forçoso concluir que art. 20 do 

CPC de 1973 não retirou a titularidade do causídico ao recebimento dos honorários 

advocatícios sucumbenciais fi xados na sentença, a qual constitui verba autônoma 

que integra o patrimônio do advogado.

Assim sendo, revela-se desnecessário perquirir acerca de eventual estipulação 

contratual dos advogados ora embargados cedendo à sua constituinte – Central 

Paulista de Açúcar e Álcool Ltda. – a titularidade dos honorários advocatícios 

fi xados pelo Supremo Tribunal Federal, ora em execução.

Ademais, caso exista contrato de prestação de serviços advocatícios com 

previsão que estabeleça o direito de Central Paulista de Açúcar e Álcool Ltda. ao 

reembolso das despesas relativas a honorários advocatícios contratuais, a esta 

competiria postular, em face dos advogados que constituiu, o cumprimento 

da avença, assegurado - se for o caso - o direito da ora embargante pleitear, 

pelas vias processuais próprias, a reserva da quantia para o alegado direito de 

compensação.

8. Por esses fundamentos, nego provimento aos embargos de divergência. 

(grifos no original)

Entretanto, com a devida vênia, divirjo do entendimento esposado pelo 

Sr. Ministro Relator, pelos exatos motivos que exarei no voto-vista, durante o 

julgamento primevo destes embargos, em 15 de setembro de 2010, os quais 

reitero, in litteris.

O cerne da controvérsia consiste em definir a quem pertencem os 

honorários advocatícios fi xados judicialmente, anteriormente ao advento do 

novo Estatuto da Advocacia, Lei n. 8.906, de 4.7.1994 (EA/94).

No acórdão embargado, ficou definido que “os advogados têm direito 

autônomo aos honorários mesmo antes da Lei n. 8.906, de 1994” (AgRg no Ag 

884.487/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 6.12.2007, 

DJe 7.5.2008).

A embargante aduz o dissídio jurisprudencial a partir de paradigmas 

oriundos das Primeira, Segunda e Quarta Turmas desta Corte, que teriam 

assentado o entendimento de que a sucumbência, antes do EA/94, pertenceria 

aos advogados e não à parte vencedora.

Para corroborar sua tese, acosta aos autos parecer do ilustre jurista 

YUSSEF SAID CAHALI, para quem “no direito anterior, o entendimento 
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jurisprudencial e doutrinário f irmava-se, com argumentação convincente, no 

sentido de que os honorários da sucumbência pertenceriam à parte vencedora, como 

ressarcimento; somente seriam atribuídos ao seu advogado, se houvesse contrato escrito, 

com estipulação expressa nesse sentido” (sublinhei).

Assevera, ainda, o renomado professor, que o art. 99 da Lei n. 4.215, 

de 27.4.1963 (antigo Estatuto da OAB - EOAB/63) continha disposição 

diversa daquela estabelecida no art. 23 do EA/94, pois naquele “referia-se, como 

pressuposto da legitimidade da pretensão executória, se o advogado fi zer juntar 

aos autos, antes de cumprir-se o mandado de levantamento ou precatório, o seu 

contrato de honorários” (destaque do original).

Preliminarmente, penso ser necessário estabelecer algumas premissas.

A primeira é a de que não vejo como equiparar a disciplina disposta no 

EOAB/63 àquela do atual EA/94. A análise dos referidos dispositivos impõe o 

estabelecimento de distinções bastante claras.

Inicialmente, observo que o Estatuto de 1963 dispunha sobre o direito do 

advogado apenas aos honorários contratados e, somente na falta de contrato, aos 

que forem fi xados na forma da própria lei. Não existindo contrato dispondo sobre 

os honorários, estes eram fi xados em percentual sobre o valor da causa.

Art. 96. A prestação de serviço profi ssional assegura aos inscritos na Ordem o 

direito aos honorários contratados ou, na falta de contrato, dos que forem fi xados 

na forma desta lei.

Art. 97. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários serão fi xados por 

arbitramento judicial em percentagem sôbre o valor da causa.

§ 1º Nos casos que versem sôbre serviço, monte ou bens de valor reduzido em 

que o critério da percentagem possa conduzir a, honorários ínfi mos, arbitrar-se-á 

a remuneração compatível com o trabalho.

§ 2º No caso em que o objeto da ação ou do serviço não tenha valor econômico, 

ou quando o que lhe for atribuído não corresponda à real da e, arbitrar-se-á 

igualmente, a remuneração compatível com o trabalho.

§ 3º Proceder-se-á a exame pericial, se a fixação do valor da causa ou do 

serviço depender de avaliação, e esta exigir conhecimento especializado.

§ 4º Nas ações de indenização por ato ilícito o valor da causa, será o montante 

do dano apurado e, quando se tratar de ilícito contra a pessoa, o da soma, dos 

danos emergentes com o capital fi xado para a constituição da renda.

§ 5º Na fi xação dos honorários os arbitradores e o juiz terão em conta:
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a) o grau de zelo e competência do profi ssional;

b) o lugar da prestação do serviço;

c) o caráter da intervenção, conforme se trata de cliente avulso, habitual ou 

permanente;

d) a possibilidade de fi car o advogado impedido de intervir em outros casos ou 

de encontrar difi culdades peculiares no exercício do mandato.

(Grifo nosso).

Já o caput do art. 99 disciplinava a possibilidade de o advogado com 

honorários contratados requerer em juízo que estes lhe fossem pagos diretamente, 

por dedução da quantia a ser recebida pela parte constituinte.

Art. 99. Se o advogado fi zer juntar aos autos, até antes de cumprir-se o mandato 

de lavramento ou precatório, o seu contrato de honorários, o juiz determinará 

lhe sejam estes pagos diretamente, por dedução de quantia a ser recebida pelo 

constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

(Grifo nosso).

Tendo em vista que eram remunerados primordialmente pelos honorários 

contratados, o Estatuto da época facilitava o direito do advogado ao recebimento 

deles - honorários contratados - diretamente em juízo.

O § 1º do art. 99 do antigo Estatuto, por sua vez, trazia outra situação, qual 

seja, a dos “honorários fi xados na condenação”, facultando que, nessa hipótese, o 

advogado pudesse executar diretamente a sentença nessa parte.

§ 1º Tratando-se de honorários fixadas na condenação, tem o advogado 

direito autônomo para executar a sentença nessa parte podendo requerer que o 

precatório, quando este for necessário, seja, expedido em seu favor.

(Grifo nosso).

Dessa forma, penso que, à luz do EOAB/63 e antes do CPC/1973, os 

advogados faziam jus apenas aos honorários contratados, devendo haver o 

arbitramento judicial na falta destes. A existência desse “direito autônomo”, 

mencionado no § 1º do art. 99, deve ser entendida, portanto, nesse contexto.

Quanto ao atual Estatuto, ao contrário, nele está disposto expressamente 

que é assegurado ao advogado inscrito na OAB o direito não só aos honorários 

convencionados, mas também aos fixados por arbitramento judicial e aos de 

sucumbência.
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Art. 22. A prestação de serviço profi ssional assegura aos inscritos na OAB o 

direito aos honorários convencionados, aos fi xados por arbitramento judicial e aos 

de sucumbência.

(Grifo nosso).

Outra diferença a ser observada, para reforçar a separação dos regimes, 

é que, diferentemente do Estatuto antigo, o atual, ao dispor sobre o direito 

autônomo à execução, o faz com uma cláusula que antes não existia, ressaltando 

expressamente que os honorários por arbitramento ou sucumbenciais pertencem 

ao advogado.

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou 

sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar 

a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, 

seja expedido em seu favor.

(Grifo nosso).

Prosseguindo, temos, ainda, que entre o EOAB/63 e o EA/94 houve 

a edição do Código de Processo Civil de 1973, o qual passou a estipular 

que o vencido deveria pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os 

honorários advocatícios, repetindo, em parte, os critérios de fi xação de honorários 

estabelecidos no antigo Estatuto da OAB (v. § 5º do art. 97 do EOAB/63).

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas 

que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, 

também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (Redação 

dada pela Lei n. 6.355, de 1976)

§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o 

vencido. (Redação dada pela Lei n. 5.925, de 1973)

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como 

também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do 

assistente técnico. (Redação dada pela Lei n. 5.925, de 1973)

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o 

máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos: (Redação 

dada pela Lei n. 5.925, de 1973)

a) o grau de zelo do profi ssional; (Redação dada pela Lei n. 5.925, de 1973)

b) o lugar de prestação do serviço; (Redação dada pela Lei n. 5.925, de 1973)

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço. (Redação dada pela Lei n. 5.925, de 1973)
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§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em 

que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, 

embargadas ou não, os honorários serão fi xados consoante apreciação eqüitativa 

do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. (Redação 

dada pela Lei n. 8.952, de 1994)

§ 5º Nas ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, o valor da 

condenação será a soma das prestações vencidas com o capital necessário a 

produzir a renda correspondente às prestações vincendas (art. 602), podendo 

estas ser pagas, também mensalmente, na forma do § 2º do referido art. 602, 

inclusive em consignação na folha de pagamentos do devedor. (Incluído pela Lei 

n. 6.745, de 1979) (Vide § 2º do art. 475-Q)

(Grifo nosso).

Estabelecidas as premissas necessárias, chegamos, agora, ao ponto crucial da 

controvérsia.

Conforme procurei demonstrar, minudenciando a legislação anterior 

e posterior ao CPC/1973, no regime do EOAB/63 a tônica era deferir ao 

advogado apenas os honorários contratuais, cumprindo efetivar o arbitramento 

judicial dos honorários por exceção, na falta de ajuste. Dessa forma, não se admitia, 

via de regra, o direito do advogado à sucumbência, porquanto já remunerado pela 

via contratual. A sucumbência tinha, naquela época, natureza ressarcitória para 

afastar o prejuízo da parte vencedora, que teve de contratar seu causídico.

A lei processual (CPC/1973), por sua vez, dispôs que os honorários 

deveriam ser arbitrados em favor da parte vencedora, de molde a corroborar a 

ideia de que a regra era a remuneração do advogado pelos honorários contratuais e 

a exceção a sua remuneração pela sucumbência.

Desta forma, não vejo outra solução que não a de harmonizar a interpretação 

do art. 99 do EAOB/63 - que jamais estabeleceu o direito do advogado aos 

honorários sucumbenciais como regra - com o art. 20 do CPC - que passou a 

estipular o direito da parte vencedora aos honorários de sucumbência, não 

mencionando o advogado -, para compreender que a ressalva que deve existir no 

ajuste entre as partes, antes da Lei n. 8.906/1994, é para permitir ao advogado a 

execução direta dos honorários de sucumbência e não o contrário.

Assim, a partir do CPC/1973, somente se houvesse ajuste expresso 

autorizando é que o advogado poderia executar os honorários diretamente, em 

detrimento da parte.
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Reforça esse entendimento a constatação de que o atual Estatuto da OAB 

tem redação totalmente diversa daquela estabelecida em 1963, na medida em 

que prevê expressamente o direito do advogado aos honorários convencionados, 

aos fi xados por arbitramento judicial e aos de sucumbência conjuntamente (art. 

22), e ressalta que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou 

sucumbência, pertencem ao advogado (art. 23).

Pensar de outra forma, equiparando dois sistemas francamente 

diferenciados, é, s.m.j., conferir ao atual Estatuto da Advocacia efi cácia retroativa, 

o que não se concebe.

Em síntese:

(i) o EAOB/63 previa, como regra, a remuneração do advogado conforme 

previsão contratual e, por exceção, na ausência de honorários contratados, o 

direito autônomo à execução dos honorários sucumbenciais diretamente, em nome 

próprio;

(ii) o atual EA/94 prevê, como regra, a remuneração do advogado 

conforme previsão contratual e, também, o direito aos honorários arbitrados ou 

sucumbenciais, excepcionando, por decorrência lógica, a possibilidade de execução 

direta pela parte que outorgou os poderes, quando houver ajuste nesse sentido em 

contrato;

(iii) o CPC/1973, cuja vigência medeia os dois regimes jurídicos, previa, 

como regra, o pagamento dos honorários à parte vencedora, nada dispondo sobre 

o advogado.

Logo, a harmonização que defendo como a mais adequada, a partir do 

CPC/1973 e antes do advento do EA/94, é no sentido de que o pagamento 

dos honorários sucumbenciais à parte, estabelecido no art. 20 do CPC, está em 

sintonia com o direito do advogado aos honorários contratados, como regra, 

conforme previsão dos arts. 96 e 97 do EOAB/63.

Essa conclusão vai ao encontro da afirmação - reconhecida por Sua 

Excelência o Min. Luís Felipe Salomão - de que os honorários sucumbenciais 

tinham, à luz do CPC/1973, natureza ressarcitória e, por conseguinte, digo eu, 

não-remuneratória.

Isto posto, parece-me inegável que a função da verba sucumbencial era 

a de ressarcir a parte vencedora pelo prejuízo sofrido com o pagamento dos 

honorários contratuais ao causídico contratado para defender a sua pretensão em 

juízo.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

92

Importante, ainda, como subsídio nesta interpretação, a informação trazida 

na exposição de motivos do Código de Processo Civil, de que nele teria sido adotado 

o princípio do sucumbimento, conforme a lição de CHIOVENDA, segundo o 

qual a aplicação da lei não deve representar uma diminuição no patrimônio da parte 

que tem razão. Transcrevo:

O projeto adota o princípio do sucumbimento, pelo qual o vencido responde 

por custas e honorários advocatícios em benefício do vencedor (art. 23). “O 

fundamento desta condenação”, como escreveu Chiovenda, “é o fato objetivo 

da derrota; e a justifi cação deste instituto está em que a atuação da lei não deve 

representar uma diminuição patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva; 

por ser interesse do Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo 

de quem tem razão e por ser, de outro turno, que os direitos tenham um valor tanto 

quanto possível nítido e constante” (Chiovenda, Instituições de direito processual 

civil, trad. bras., com notas de Liebman, v. 3, p. 285).

(Grifo nosso).

Ademais, in casu, por não ter sido objeto de cognição na demanda, não se 

pode fazer qualquer consideração a respeito da (in)existência de contrato fi rmado 

entre os embargados e a Central Paulista de Açúcar e Álcool Ltda. - que, 

segundo afi rma a embargante, não teria sido ouvida -, de forma que a presunção 

deve se pautar pelo que era regra ao tempo da fi xação dos honorários (em 1986), 

ou seja, que a remuneração dos advogados se dava por honorários contratados e a 

parte fazia jus aos sucumbenciais, de natureza ressarcitória.

Também não me comove a tese de que o art. 23 do atual Estatuto da 

Advocacia teria natureza processual e, por isso, aplicação imediata ao tempo do 

ajuizamento da execução, em 2004.

Analisando bem a regra lá disposta, chego à conclusão de que não se 

trata de mera legitimação para a propositura da demanda executiva, mas de 

verdadeira regra de direito material, que atribui a titularidade da verba ao 

respectivo causídico. Transcrevo-a novamente:

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou 

sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para 

executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando 

necessário, seja expedido em seu favor.

(Grifo nosso).

Diferentemente do que ocorria à luz do EOAB/63, a cláusula “pertencem 

ao advogado” dá outra dimensão à relação jurídica que obriga o vencido na 
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demanda a pagar a verba honorária. Essa relação surge no momento da fi xação 

dos honorários, ocorrida, repita-se, em 1986, antes, portanto, do advento do 

EA/94.

Estamos tratando da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça 

sobre o regime jurídico dos honorários advocatícios fi xados anteriormente a 

1994. É dizer, eventual virada na jurisprudência deve levar em conta que não 

se está a fi rmar posicionamento sobre o regime hoje aplicável, mas acerca de 

um regime que não se aplica há muito tempo e cuja interpretação já deveria estar 

pacifi cada neste Tribunal.

O acórdão ora embargado (Ag 884.487/SP), invoca como razão para 

decidir o REsp 541.308/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Min. 

Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 11.11.2003, DJ 8.3.2004. Este julgado 

tem grande relevância na medida em que é considerado o marco de virada na 

jurisprudência da Terceira Turma, conforme consignou o e. Presidente, Min. Ari 

Pargendler, ao apreciar o Ag 884.487/SP:

Quer dizer, a Terceira Turma adotou o ponto de vista de que os advogados têm 

direito autônomo aos honorários antes da Lei n. 8.906, de 1994, depois do estudo 

acurado dos autos de, pelo menos, quatro de seus cinco ministros.

Nos dizeres do Ministro Vitor Nunes Leal, citado por Arnaldo Vasconcellos 

(Teoria da Norma Jurídica, Malheiros Editores, São Paulo, 5ª edição, 2ª tiragem, 

p. 192), “a jurisprudência é do Tribunal, e não dos Ministros individualmente 

considerados”.

Por isso, à vista do que decidiu a Turma já não é possível a seus membros 

adotar orientação que dela diverge.

 No referido julgado (REsp 541.308/RS), Sua Excelência, o relator para o 

acórdão, o e. Min. Castro Filho, afi rmou:

É de se ter presente que a jurisprudência desta Corte, na vigência da legislação 

anterior, já admitia a legitimidade do advogado para a execução autônoma dos 

honorários fi xados na sentença, a seu favor, desde que o contrato não estipulasse 

o contrário.

(Grifo nosso).

Aqui sim, a conclusão exposta pelo e. Min. Castro Filho é a de conferir ao 

advogado, como regra, o direito à execução direta dos honorários e, por exceção, 

conferir tal direito à parte, caso o contrato estipulasse em sentido contrário.
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É dizer, a conclusão firmada no REsp 541.308/RS - que orientou o 

julgamento do Ag. 884.487/SP (acórdão embargado) -, partiu de julgados que, 

na realidade, permitiam o exercício do direito autônomo pelo advogado, mas com 

restrições - ou seja, não como regra geral.

Isso porque, como visto, para permitir o exercício do direito autônomo 

pelos advogados, nos referidos julgados, antes comentados, se exigiu (i) que os 

honorários contratados não tivessem sido pagos pelo constituinte ao seu advogado 

ou (ii) que houvesse contrato autorizando a execução direta da sucumbência pelo 

advogado.

Tanto assim, que, no REsp 541.308/RS, invoca-se, também, o REsp 

58.137/RS, ao argumento de que ele “espelha a orientação da corte sobre a questão”. 

Da parte transcrita pelo relator, o Min. Castro Filho, percebe-se que ela reproduz 

a mesma ressalva já demonstrada nos outros julgados, qual seja, a de que o 

exercício do direito autônomo pressupõe a falta de pagamento dos honorários 

contratados. Confi ra-se:

Assentado que os honorários destinam-se a reembolsar a parte, o advogado 

não terá direito a cobrar os que resultem de condenação, quando já os houver 

recebido de seu constituinte, salvo, naturalmente, convenção em contrário. Ser-

lhe-á lícito, entretanto, proceder à execução, em seu próprio nome, com base no art. 

99, § 1º, da Lei n. 4.215/1963, se por qualquer motivo não lhe houver sido pagos. 

(...)

(Grifo nosso).

Nesse mesmo sentido, não destoa do que se afi rmou o julgado no RE 

58.533/MG, de relatoria do Min. Evandro Lins e Silva, de 28.11.1967, citado 

pelo e. Min. Luís Felipe Salomão. Tratava-se de assistência judiciária, hipótese 

em que, como é cediço, não há remuneração da parte ao advogado. Veja-se (fl . 217 

do voto):

Entendo, porém, que é de ser confi rmada a decisão recorrida. No caso dos 

autos, o advogado funcionava como assistente judiciário, e as partes fi zeram um 

acordo sem a sua anuência. (...) sobretudo, quando se trata de cliente dativo.

(Grifo nosso).

Por estas razões, houve a confusão em torno do entendimento do professor 

Yussef Said Cahali, citado tanto pelo Min. Castro Filho quanto pelo Min. 

Luiz Fux, mas que, nestes autos, teria apresentado outro parecer em sentido 

contrário.
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Na realidade, todos estão corretos, em parte.

Há, sim, antes do EA/94 a possibilidade do exercício pelo advogado de 

seu direito autônomo à execução dos honorários advocatícios. Com isso todos 

concordam: Min. Castro Filho, Min. Luiz Fux, Min. Humberto Martins, o 

professor Yussef Said Cahali e eu.

Todavia, há particularidade que não foi apreendida pelos eminentes pares. 

É que, nos termos da jurisprudência desta Corte, devidamente analisada, esse 

exercício está condicionado (i) à falta de pagamento dos honorários contratados ou 

(ii) estipulação contratual conferindo tal direito ao advogado diretamente.

Como visto, a nuance que faz toda a diferença é que o relator entendeu 

que era lícito ao advogado executar diretamente os honorários se não houvesse 

estipulação contratual em sentido contrário. A jurisprudência por ele próprio 

trazida, devidamente examinada, dispõe que era lícito ao advogado executar 

diretamente os honorários caso não houvesse sido diretamente remunerado por seu 

constituinte ou se o contrato permitisse.

Agora pergunto a Vossas Excelências: houve pagamento dos honorários 

contratados pela Central Paulista de Açúcar e Álcool Ltda. aos embargados? Havia 

contrato entre os embargados e a Central Paulista de Açúcar e Álcool Ltda.?

Por certo, não temos essas respostas, pois não há, nos autos, elementos para 

tanto, nem mesmo para saber se a Central Paulista de Açúcar e Álcool Ltda. fora 

efetivamente ouvida.

O que consta no AgRg no Ag n. 884.487/SP (acórdão embargado) é que 

os advogados ora embargados requereram a execução sob o fundamento de que 

os honorários de sucumbência lhes cabia integral e exclusivamente, na forma do 

art. 23 da Lei n. 8.906/1994. O pleito não fora fundado a partir do que dispunha 

o EOAB/63 e o CPC/1973. Daí se supõe a razão de não ter sido objeto de 

discussão a existência ou não de pagamento dos honorários ou de contrato, nem 

mesmo da necessidade de intimação da constituinte (Central Paulista de Açúcar 

e Álcool Ltda.).

Diante da jurisprudência desta Corte, não vejo como permitir aos 

advogados a execução direta dos honorários sem que esteja defi nido nos autos 

que (i) não houve o pagamento de honorários contratados pela Central Paulista de 

Açúcar e Álcool Ltda. a eles ou (ii) que havia contrato fi rmado autorizando a 

execução direta em nome próprio.
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Até que isso fi que esclarecido - e é ônus dos advogados a prova de fato 

constitutivo de seu direito (art. 333, inc. I, do CPC) -, os honorários pertencem 

e devem ser executados pela parte que os constituiu, ou seja, pela Central 

Paulista de Açúcar e Álcool Ltda., sendo manifestamente temerário autorizar a 

execução direta pelos causídicos sem a oitiva prévia da provável credora.

Na verdade, não se destoa da “nova” jurisprudência do STJ, apenas se 

pretende evitar que a ela seja dado contornos antes não admitidos.

No início da vigência do CPC/1973 se entendia que os honorários eram 

apenas das partes. Em seguida, evoluiu-se para admitir, à luz do EOAB/63 em 

cotejo com o CPC/1973, que os honorários eram das partes sim, mas haveria o 

direito autônomo à execução, caso a parte não houvesse honrado com os honorários 

devidos por contrato ou isso fosse previsto no contrato.

A razão disso é simples.

Os honorários eram ressarcitórios e tinham por fi m evitar um prejuízo à 

parte pela contratação do advogado. Não existindo a remuneração do causídico 

pela parte - e, por conseguinte, não havendo tal prejuízo -, não faria sentido 

admitir a ela embolsar tal verba e o seu representante nada receber.

Essa é a lógica dos precedentes invocados pelo relator e pelo Min. Castro 

Filho no REsp 541.308/RS, que teria inaugurado a “mudança” de entendimento 

na Terceira Turma.

Data venia, o que se propõe agora pela relatoria é uma nova evolução, 

para entender que, independentemente de saber se houve ou não a remuneração 

dos advogados por meio dos honorários contratados, ou autorização em 

contrato, ainda assim era possível ao causídico receber os honorários de sucumbência 

cumulativamente com os honorários contratados, antes do EA/94.

Todavia, conforme demonstrado à saciedade, somente a partir de 1994 é 

que essa cumulatividade de honorários (contratados, arbitrados e sucumbenciais) 

passou a ser admitida por lei. Qualquer entendimento que fuja disso é dar ao 

EA/94 efi cácia retroativa.

Daí porque proponho que sejam providos os embargos, para afastar o 

direito autônomo à execução dos honorários sucumbenciais fi xados antes do 

EA/94, diretamente pelos advogados (que, repita-se, formularam o pedido 

na instância ordinária apenas com base no art. 23 do EA/94), sem que tenha 

havido a análise de todos os aspectos necessários a esse exercício.
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A divergência que autoriza o provimento se funda justamente no fato de 

ter se admitido a execução direta pelo advogado, independentemente de saber 

se houve o pagamento dos honorários ou a autorização em contrato, conforme 

exige a jurisprudência desta Corte.

Enfi m, a violação à jurisprudência do STJ se deu ao conferir, por via 

transversa, ef icácia retroativa ao EA/94, quando esta Corte assim jamais 

permitiu, à exceção do precedente da Terceira Turma, da lavra do Min. Castro 

Filho, e daqueles que dele decorreram, cujas premissas já foram devidamente 

contestadas.

Destaque-se, por fi m, que esse entendimento não impede que, na sede 

adequada, seja formulado novo pedido à luz do regramento anterior (EOAB/63 e 

CPC/1973) e da respectiva jurisprudência. Reconhece-se, portanto, aos causídicos/

embargantes a possibilidade de, em tese (isto é, sem qualquer juízo prévio a 

respeito de outras questões impeditivas, como a prescrição etc.), exercerem 

seu “direito autônomo”, desde que fi que comprovado que (i) não receberam os 

honorários contratados ou que (ii) no contrato havia a autorização para perceber 

os honorários contratados cumulativamente com os sucumbenciais.

Com essas considerações, e com as vênias do e. relator e daqueles que o 

acompanham, divirjo do voto condutor, para dar provimento aos embargos de 

divergência, nos termos da fundamentação ora apresentada.

É como voto.

ADITAMENTO AO VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Senhor Presidente, apenas 

reiterando, também analisei, até porque foi observação feita aqui quanto ao 

conhecimento no voto, é que não li todo o voto, mas estou de acordo com o 

Relator no que pertine ao conhecimento do recurso.

VOTO-VISTA

Ementa: Processual Civil. Embargos de divergência. Súmulas 315 e 

316. Cabimento em agravo quando a Turma examina o mérito, dando ou 

não provimento ao agravo regimental. Honorários advocatícios. Regime 

no período entre a vigência do Código de Processo Civil de 1973 e a Lei 

8.906/2004. Titularidade do advogado. Embargos não providos.
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Histórico da Demanda

1. Em demanda entre a embargante e a Central Paulista de Açúcar 

e Álcool, aquela foi condenada, em momento anterior à vigência 

da Lei n. 8.906/1994, ao pagamento de honorários advocatícios, 

que montariam atualmente a cerca de R$ 80 milhões. Ajuizada 

execução pelos advogados, a embargante ofereceu Exceção de Pré-

Executividade que foi rejeitada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Inadmitido Recurso Especial, interpôs-se Agravo de Instrumento, 

que não foi provido pela Terceira Turma, que decidiu que, mesmo 

antes no atual Estatuto da Advocacia, a titularidade dos honorários 

advocatícios era dos advogados.

2. A embargante afi rma que a titularidade dos honorários é 

muito relevante, pois ela seria credora da Central Paulista de Açúcar 

e Álcool, por valor que seria muito maior, razão pela qual poderia 

compensar seu débito com a dívida de que é credora e ainda continuar 

com montante elevado por receber, sendo que essa segunda empresa 

estaria insolvente.

3. Os Embargos foram objeto de julgamento anterior, mas a 

Corte Especial decidiu pela necessidade de renovação do julgamento, 

por fatos minuciosamente expostos pelo eminente relator, não havendo 

discussão alguma sobre o ponto.

Súmulas 315 e 316/STJ - Cabimento dos Embargos de 

Divergência quando, em Agravo, a Turma Decide o Mérito da 

Questão Jurídica

4. A interpretação das Súmulas 315/STJ (não cabem embargos de 

divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso 

especial) e 316/STJ (Cabem embargos de divergência contra acórdão 

que, em agravo regimental, decide recurso especial) deve conduzir a que 

os Embargos de Divergência são cabíveis quando, interposto Agravo 

Regimental de decisão que inadmite Recurso Especial, o mérito da questão 

jurídica é enfrentado pela Turma julgadora, ainda que, formalmente, não 

tenha havido julgamento do Recurso Especial.

5. “O relevante para aferir o cabimento dos embargos de divergência 

é a circunstância de a Turma haver apreciado o mérito do recurso especial 

e, ao fazê-lo, ter adotado interpretação a respeito da mesma questão de 

direito federal divergente da de outra Turma. Este é o escopo do art. 546 
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do CPC. Uniformizar divergência entre os órgãos fracionários do STJ, 

o que é essencial à sua missão constitucional de interpretar, em última 

instância, o direito ordinário federal. O importante é que a Turma tenha 

examinado o mérito do recurso especial. Se o agravo foi provido ou não, essa 

circunstância, ao meu sentir, havendo divergência, não afeta o cabimento 

do recurso e a necessidade de que seja a divergência dirimida pela Seção 

ou pela Corte Especial” (Voto da Min. Maria Isabel Gallotti, relatora, 

no EAg 1.152.700/DF, Segunda Seção, julgado em 8.10.2014, DJe 

29.10.2014).

6. O acórdão embargado, embora tenha negado provimento ao 

Agravo Regimental e, via de consequência, mantido a negativa de 

provimento ao Agravo de Instrumento, conheceu do mérito e, ao 

fazê-lo, deu solução diversa daquela dada à mesma questão jurídica 

por outras Turmas, pelo que se deve conhecer dos Embargos de 

Divergência, para prestigiar a função uniformizadora da interpretação 

da lei federal, que é a missão precípua do STJ.

Controvérsia a ser Dirimida

7. O que deve ser decidido é se os advogados embargados tinham 

legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios, a 

qual existiria se procedente uma de duas teses.

8. A primeira, adotada pelo acórdão embargado, é de que, no 

regime posterior à vigência do CPC de 1973 e anterior à Lei n. 

8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), os advogados já tinham direito 

autônomo aos honorários de sucumbência.

9. A segunda, esposada pelo relator original dos Embargos, 

eminente Min. Luiz Fux, é de que, embora os honorários pertencessem 

à parte, o Estatuto da OAB anterior atribuía ao advogado legitimidade 

ampla para promover a sua execução, sendo a questão sobre quem 

efetivamente teria direito ao produto da execução interna ao 

relacionamento cliente-advogado, sem possibilidade de discussão pela 

parte adversa do processo em que houve a condenação.

O CPC/1939 originalmente não Adotava o Princípio da 

Sucumbência e Atribuía os Honorários ora à Parte, ora ao Advogado

10. O Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-Lei n. 

1.608/1939) não adotava originalmente o princípio da sucumbência, 
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pelo qual o pagamento de honorários é devido pelo fato objetivo de a 

parte ter perdido a demanda.

11. Os honorários eram devidos apenas em casos específi cos, 

com caráter sancionador, nas hipóteses dos arts. 63, 64 e 205 ou por 

força da concessão da justiça gratuita, no caso do art. 76.

Lei n. 4.215/1963 Alterou a Titularidade dos Honorários

12. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, aprovado 

pela Lei n. 4.215/1963, em seu art. 99, tratou da questão dos honorários 

advocatícios, tanto contratuais (caput) como de sucumbência (§ 1º).

13. Ao estabelecer que o advogado poderia promover em nome 

próprio os honorários fi xados na condenação, o art. 99, § 1º, da Lei 

n. 4.215/1963 lhe transferiu a titularidade de todos os honorários 

decorrentes de condenação, que anteriormente só eram seus em alguns 

casos

Lei n. 4.632/1965 Introduziu o Princípio da Sucumbência

14. Em 1965, a Lei n. 4.632 alterou a redação do art. 64 do 

CPC/1939, adotando o princípio da sucumbência, de forma que a 

responsabilidade pelo seu pagamento passou a decorrer do simples 

fato de a parte ter perdido a causa. O direito dos honorários ali 

previstos permaneceu sendo do advogado: “Art. 64 A sentença fi nal na 

causa condenará a parte vencida ao pagamento dos honorários do advogado 

da parte vencedora, observado, no que for aplicável, o disposto no art. 55”.

Art. 20 do CPC/1973 e Titularidade dos Honorários

15. Em 1973, o então novo Código de Processo Civil, em seu 

art. 20, em tese, destinou os honorários à parte, criando aparente 

antinomia com o art. 99, § 1º, da Lei n. 4.215/1963.

16. No REsp 1.973, a Terceira Turma, sob a relatoria do Ministro 

Eduardo Ribeiro, compatibilizou os dispositivos entendendo que o 

advogado teria direito aos honorários de sucumbência quando não 

tivesse recebido honorários contratuais ou quando os contratuais 

fossem inferiores aos sucumbenciais.

17. De toda sorte, o advogado teria legitimidade para promover 

a execução dos honorários sucumbenciais com base no art. 99, § 1º, da 

Lei n. 4.215/1963. Se eles lhes pertenceriam integralmente ou não era 

questão relativa à relação cliente-advogado, segundo a lição de Yussef 
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Said Cahali, tendo o voto do relator originário do feito, eminente 

Min. Luiz Fux, no primeiro julgamento, adiante anulado, adotado esse 

entendimento.

18. Posteriormente, o entendimento majoritário do Superior 

Tribunal de Justiça evoluiu para superar a literalidade do art. 20 do 

CPC/1973 e fi xar a interpretação de que os honorários sucumbenciais 

sempre pertenciam ao advogado, salvo estipulação em contrário.

19. “Processo Civil. Execução f iscal. Honorários de advogado. 

Ausência de condenação. Legitimidade recursal dos causídicos. Art. 23 

da Lei n. 8.906/1994. 1. O direito aos honorários de sucumbência, nos 

primórdios de nossa jurisprudência, pertencia à parte vencedora, que com a 

honorária recebida atenuava suas despesas com a contratação de advogado. 

2. Houve evolução legislativa e jurisprudencial e atualmente os honorários, 

sejam sucumbenciais ou contratuais pertencem aos advogados, que em nome 

próprio podem pleitear a condenação da parte sucumbente, facultando-

se à parte por eles representada, legitimidade concorrente. ...” (REsp 

1.062.091/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado 

em 18.9.2008, DJe 21.10.2008).

20. “Processual Civil. Honorários advocatícios. Regime anterior à 

Lei n. 8.906/1994. Execução. Direito autônomo do advogado da parte. 

1. No período anterior à Lei n. 8.906/1994, já era assegurado o direito 

(material) autônomo do advogado à percepção dos honorários advocatícios, 

sucumbenciais ou estabelecidos em contrato. A legitimação para executá-los, 

questão de natureza processual, era concorrente entre a parte vitoriosa e o 

seu respectivo patrono. Precedentes do STJ. 2. Não se trata de conferir efeitos 

retroativos ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – EOAB, mas 

de prestigiar a interpretação conferida pelo STJ à Lei n. 4.215/1963. 

...” (AgRg no REsp 944.418/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 20.8.2009, DJe 27.8.2009).

Lei n. 7.346/1985 e Nova Redação do § 1º do Art. 99 da Lei n. 

4.215/1963

21. Os embargados sustentam a tese de que, ainda que se admita 

que os honorários pertenciam à parte no regime do CPC/1973, com 

a alteração promovida pela Lei n. 7.346/1985 no art. 99 da Lei n. 

4.215/1963 eles teriam passado a pertencer ao advogado.
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22. Não é necessário ir a tanto, pois, mesmo antes dessa alteração, 

os honorários já pertenciam ao advogado. Todavia, essa alteração 

promovida pela Lei n. 7.346/1985, que veio para vedar novas inscrições 

no quadro de provisionados da OAB e, ao mesmo tempo, assegurar aos 

já inscritos o exercício da advocacia em igualdade com os advogados, 

serve como reforço argumentativo da idéia de que o art. 99 da Lei n. 

4.215/1963 não fora revogado pelo art. 20 do CPC/1973.

Conclusão

23. Pedindo todas as vênias à dissidência inaugurada pelo 

eminente Ministro Mauro Campbell Marques, acompanho o douto voto 

do não menos eminente relator, Min. Luiz Felipe Salomão, para negar 

provimento aos Embargos de Divergência.

O Sr. Ministro Herman Benjamin:

1. Histórico da demanda

Inicialmente registro que estamos a realizar a renovação de julgamento por 

motivos que considero desnecessário aqui repetir, uma vez que já expostos, com 

minúcias, pelo eminente relator e não há nada a decidir quanto ao ponto.

Que há necessidade de novo julgamento é questão já decidida e dos 

julgamentos anteriores podemos apenas, eventualmente, extrair algum subsídio 

dos doutos votos ali proferidos para formar o nosso próprio convencimento.

Recapitulo, então, a essência dos fatos relevantes.

Em demanda ocorrida entre a embargante e a Central Paulista de Açúcar 

e Álcool Ltda., aquela foi condenada, antes da vigência da Lei n. 8.906/1994, 

no pagamento de honorários advocatícios, que já foram objeto de liquidação, 

homologada judicialmente.

A liquidação dos honorários foi feita pela própria Central Paulista de 

Açúcar e Álcool Ltda., mas a execução foi ajuizada em nome próprio pelos 

advogados, que apontaram um valor atualizado de cerca de R$ 42 milhões, que 

montariam hoje, segundo informa o eminente relator, a cerca de R$ 80 milhões.

A embargante não contesta ser devedora, mas defende que o pagamento é 

devido apenas à própria parte adversa no processo em que houve a condenação, 

e não a seus advogados.
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Argumenta que a titularidade é muito relevante para ela, pois seria 

credora da Central Paulista de Açúcar e Álcool Ltda., por valor que seria muito 

maior, razão pela qual poderia compensar o seu débito com seu crédito e ainda 

continuar com montante elevado por receber.

Assim, a ora embargante ofereceu Exceção de Pré-Executividade na 

execução contra ela ajuizada pelos embargados, tendo esta sido rejeitada.

Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo negou-lhe provimento.

Inadmitido o Recurso Especial deduzido, a embargante não teve sucesso 

em reverter essa decisão por meio de Agravo de Instrumento, uma vez que a 

Terceira Turma proferiu acórdão com a seguinte ementa:

Processo Civil. Honorários resultantes da sucumbência. Direito autônomo 

do advogado mesmo antes da Lei n. 8.906, de 2004. Sem embargo de que a 

sucumbência seja evento relacionado às partes do processo, a coisa julgada não 

impede que o advogado reclame em nome próprio os respectivos honorários. 

A circunstância de que a liquidação de sentença tenha sido ativada pela 

parte não inibe os advogados de ajuizarem, em nome próprio, a execução. A 

jurisprudência da Terceira Turma se orientou no sentido de que os advogados têm 

direito autônomo aos honorários mesmo antes da Lei n. 8.906, de 1994. Agravo 

regimental desprovido.

(AgRg no Ag 884.487/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado 

em 06.12.2007, DJe 07.05.2008)

Os Embargos de Divergência sob julgamento alegam que o entendimento 

discrepou daquele adotado por outras Turmas.

2. Admissibilidade dos Embargos de Divergência - Súmulas 315/STJ e 316/STJ

Os embargados alegaram a inadmissibilidade dos Embargos de 

Divergência, por aplicação da Súmula 315/STJ, que estabelece que “não cabem 

embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso 

especial”.

Todavia, os Embargos podem ser processados, porquanto cabíveis se o 

acórdão embargado adentrou o mérito da controvérsia.

Examinado o mérito pelo acórdão recorrido, a aplicabilidade seria da 

Súmula 316/STJ (Cabem embargos de divergência contra acórdão que, em agravo 

regimental, decide recurso especial), pois, ainda que formalmente não tenha 
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havido julgamento do Recurso Especial, o mérito da questão jurídica posta foi 

enfrentado.

Para explicar o porquê desse raciocínio, peço vênia para transcrever a 

brilhante análise que a eminente Min. Maria Isabell Gallotti faz no seu voto no 

precedente citado pelo eminente relator, o EAg 1.152.700/DF:

Considero que o relevante para aferir o cabimento dos embargos de 

divergência é a circunstância de a Turma haver apreciado o mérito do recurso 

especial e, ao fazê-lo, ter adotado interpretação a respeito da mesma questão de 

direito federal divergente da de outra Turma. Este é o escopo do art. 546 do CPC. 

Uniformizar divergência entre os órgãos fracionários do STJ, o que é essencial à 

sua missão constitucional de interpretar, em última instância, o direito ordinário 

federal.

O importante é que a Turma tenha examinado o mérito do recurso especial. 

Se o agravo foi provido ou não, essa circunstância, ao meu sentir, havendo 

divergência, não afeta o cabimento do recurso e a necessidade de que seja a 

divergência dirimida pela Seção ou pela Corte Especial.

Ao apreciar o agravo de instrumento (hoje o agravo nos próprios autos), o relator 

(e em seguida a Turma, em agravo regimental) pode apreciar detalhadamente a 

questão jurídica, entender equivocado o acórdão recorrido, e conhecer do agravo 

para, desde logo, conhecer e dar provimento ao recurso especial. Pode, ao contrário, 

após exame do mérito, considerar correto o entendimento do acórdão recorrido, 

conforme à jurisprudência do STJ (S. 83), e optar entre dois desfechos, de igual 

consequência para a solução da causa: negar provimento ao agravo ou conhecer 

do agravo para desde logo conhecer do recurso especial e a ele negar provimento. 

Ambas as decisões de mérito, dando ou negando provimento ao recurso especial, 

podem ser proferidas nos autos do agravo de instrumento, sem necessidade de 

subida dos autos e nem mesmo de reautuação. Penso, com a devida vênia, que 

importante para o cabimento dos embargos de divergência é o exame do mérito 

de forma divergente do entendimento de outra Turma e não o fecho adotado 

pelo relator para fi nalizar a decisão.

Foi certamente por isso que, ao admitir os Embargos de Divergência, o 

então relator, eminente Min. Luiz Fux, destacou (sublinhado no original):

Trata-se de embargos de divergência opostos pela Cooperativa Central dos 

Produtores de Cana de Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo - COPERSUCAR contra 

acórdão da relatoria do e. Ministro Ari Pargendler, da Terceira Turma, proferido em 

sede de Agravo Regimental no Agravo de Instrumento que, analisando o mérito 

do recurso especial, restou desprovido nos termos da seguinte ementa:

No presente caso, o acórdão embargado, embora tenha negado provimento 

ao Agravo Regimental e, via de consequência, mantido a negativa de provimento 
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ao Agravo de Instrumento, indubitavelmente examinou o mérito da questão de 

fundo, como mostra o simples exame de sua ementa:

Processo Civil. Honorários resultantes da sucumbência. Direito autônomo 

do advogado mesmo antes da Lei n. 8.906, de 2004. Sem embargo de que a 

sucumbência seja evento relacionado às partes do processo, a coisa julgada não 

impede que o advogado reclame em nome próprio os respectivos honorários. 

A circunstância de que a liquidação de sentença tenha sido ativada pela 

parte não inibe os advogados de ajuizarem, em nome próprio, a execução. A 

jurisprudência da Terceira Turma se orientou no sentido de que os advogados têm 

direito autônomo aos honorários mesmo antes da Lei n. 8.906, de 1994. Agravo 

regimental desprovido.

(AgRg no Ag 884.487/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado 

em 06.12.2007, DJe 07.05.2008)

E tendo o acórdão embargado conhecido do mérito e, ao fazê-lo, dado 

ao caso solução jurídica diversa daquela oferecida à mesma questão por outras 

Turmas, deve-se conhecer dos Embargos de Divergência, para prestigiar a 

função uniformizadora da interpretação da lei federal, que é a missão precípua 

do Superior Tribunal de Justiça.

Conheço, portanto, dos Embargos de Divergência.

3. Questão jurídica a ser dirimida

A questão a ser respondida no processo é se os embargados, advogados do processo 

de conhecimento, têm legitimidade para ajuizar execução para cobrança dos honorários 

de sucumbência, arbitrados antes da vigência do atual Estatuto da Advocacia.

Como não há demostração de transferência contratual da titularidade dos 

honorários, a legitimidade existiria em duas hipóteses:

1ª - se os honorários sempre pertenceram aos advogados e não à parte, 

mesmo antes da Lei n. 8.906/1994;

2ª - se, embora os honorários pertencessem à parte, no regime anterior, o 

advogado tinha legitimidade para promover a execução em nome próprio.

O acórdão embargado adotou a primeira tese, enquanto o voto 

originalmente proferido pelo eminente Min. Luiz Fux adotou a segunda.

A primeira possibilidade não necessita de mais explicações, pois, se os 

honorários pertencem ao advogado, nada mais natural que ele os possa executar.
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Quanto à segunda, a tese é de que, embora o art. 20 do Código de Processo 

Civil tenha atribuído a titularidade dos honorários à parte, o Estatuto da OAB 

anterior a atribuía ao advogado legitimidade para promover a sua execução, 

sendo a questão sobre quem efetivamente teria direito ao produto da execução 

interna ao relacionamento cliente-advogado, sem possibilidade de discussão 

pela parte adversa do processo em que houve a condenação.

Para chegar a uma conclusão, peço vênia para fazer digressão histórica.

4. Titularidade dos honorários advocatícios no sistema original do CPC/1939 - 

da parte em alguns casos, do advogado em outros

O Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-Lei n. 1.608/1939) não 

adotava originalmente o princípio da sucumbência, pelo qual o pagamento de 

honorários é devido pelo fato objetivo da parte ter perdido a demanda.

Os honorários eram devidos apenas em casos específi cos, com caráter sancionador, 

nas hipóteses dos arts. 63, 64 e 205 ou por força da justiça gratuita, no art. 76.

Art. 63. Sem prejuizo do disposto no art. 3º, a parte vencida, que tiver alterado, 

intencionalmente, a verdade, ou se houver conduzido de modo temerário 

no curso da lide, provocando incidentes manifestamente infundados, será 

condenada a reembolsar à vencedora as custas do processo e os honorários do 

advogado.

(...)

Art. 64. Quando a ação resultar de dolo ou culpa, contratual ou extra-

contratual, a sentença que a julgar procedente condenará o réu ao pagamento 

dos honorários do advogado da parte contrária.

(...)

Art. 76. Vencedor na causa o benefi ciado, os honorários de seu advogado, as 

custas contadas em favor dos serventuários da justiça, bem como taxas e selos 

judiciários, serão pagos pelo vencido.

(...)

Art. 205. No caso de absolvição da instância, o autor será condenado ao 

pagamento das despesas feitas pelo réu com o preparo da defesa, inclusive 

honorários de advogado, que o juiz arbitrará.

Da dicção diversa adotada pelos quatro dispositivos, verifica-se 

que, na hipótese do art. 63, ou seja, no caso de a parte vencida ter alterado 

intencionalmente a verdade ou se conduzido de modo temerário no curso da 
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lide, os honorários seriam da parte, pois o dispositivo se refere à condenação a “a 

reembolsar à vencedora as custas do processo e os honorários do advogado”.

Igual é a conclusão de que os honorários seriam devidos à parte, no caso do 

art. 205, em que se prevê que o “autor será condenado ao pagamento das despesas 

feitas pelo réu com o preparo da defesa, inclusive honorários de advogado”.

Já nas hipóteses dos arts. 64 e 76, ou seja, condenação em honorários 

decorrente de dolo ou culpa ou justiça gratuita, os honorários seriam devidos ao 

próprio advogado.

No caso da justiça gratuita, em especial, não paira qualquer dúvida, sendo 

óbvio que o raciocínio foi de que, sendo a parte pobre, ela não pode pagar os 

honorários de seu advogado, pelo que esses devem ser pagos pela parte adversa 

vencida.

5. Honorários no Estatuto da OAB de 1963

O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, aprovado pela Lei n. 

4.215/1963, em seu art. 99, tratou da questão dos honorários advocatícios, tanto 

contratuais como de sucumbência:

Art. 99. Se o advogado fizer juntar aos autos, até antes de cumprir-se o 

mandato de lavramento ou precatório, o seu contrato de honorários, o juiz 

determinará lhe sejam estes pagos diretamente, por dedução de quantia a ser 

recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

§ 1º Tratando-se de honorários fi xadas na condenação, tem o advogado direito 

autônomo para executar a sentença nessa parte podendo requerer que o precatório, 

quando este for necessário, seja, expedido em seu favor.

§ 2º Salvo aquiescência do advogado, o acordo feito pelo seu cliente e a 

parte contrária não lhe prejudica os honorários, quer os convencionais, quer os 

concedidos pela sentença.

No caput, o art. 99 disciplinou os honorários contratuais, prevendo que o 

advogado poderia juntar o respectivo contrato e requerer que a quantia que lhe 

era devida fosse deduzida da condenação a ser recebida pelo cliente, salvo se esse 

comprovasse que já havia efetuado o pagamento.

E, no § 1º, veio a inovação de maior relevo, pois, ao estabelecer que o 

advogado poderia promover em nome próprio a execução dos honorários 

fi xados na condenação, a lei lhe transferiu a titularidade de todos os honorários 
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decorrentes de condenação, que anteriormente só eram seus em alguns casos, como 

expus acima.

Vale registrar que o art. 99 não falou em “honorários de sucumbência” 

porque, à época, o CPC/1939 ainda não adotava o princípio da sucumbência.

6. A Lei n. 4.632/1965 adotou o princípio da sucumbência

Em 1965, a Lei n. 4.632 alterou a redação do CPC de 1939, adotando o 

princípio da sucumbência, de forma que a responsabilidade passou a decorrer do 

simples fato de a parte ter perdido a causa:

Art. 64 A sentença fi nal na causa condenará a parte vencida ao pagamento dos 

honorários do advogado da parte vencedora, observado, no que for aplicável, o 

disposto no art. 55.

A partir daí, os honorários decorrentes da condenação passaram a poder 

ser chamados de honorários de sucumbência e o direito a eles continuou a ser do 

advogado por força do art. 99, § 1º, da Lei n. 4.215/1963 e do próprio art. 64 do 

CPC/1939, em sua nova redação.

7. O CPC de 1973 atribuiu os honorários à parte?

Em 1973, isso foi alterado pelo então novo Código de Processo Civil, que, 

em seu art. 20, aparentemente, destinou os honorários à parte:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas 

que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, 

também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

...

Todavia, o art. 20 do CPC não revogou o § 1º do art. 99 do Estatuto da 

OAB (Lei n. 4.215/1963), razão pela qual haveria uma aparente antinomia 

entre os dispositivos.

Uma pioneira compatibilização entre os dispositivos foi feita pelo eminente 

Ministro Eduardo Ribeiro que, como relator do REsp 1.973/SP, julgado pela 

Terceira Turma em 24.04.1990, ainda nos primórdios do Superior Tribunal de 

Justiça, examinou a questão com a precisão que lhe era característica:

A decisão da causa prende-se à interpretação que se deva emprestar ao artigo 

99, § 1º, da Lei n. 4.215/1963, especialmente em vista do que se contém no artigo 

20 do Código de Processo Civil.
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O dispositivo do Estatuto da OAB assegura ao advogado direito autônomo 

para executar a sentença, na parte em que impôs condenação em honorários. 

A Lei Processual, entretanto, que lhe é posterior, estabelece que a sentença 

condenará o vencido a pagar honorários advocatícios ao vencedor. À primeira 

vista poderia parecer não subsistir a norma do Estatuto. Se a condenação é de 

pagamento ao vencedor, e vencedor é obviamente a parte e não seu patrono, não 

se poderia compreender pudesse este, em nome próprio, intentar a execução. 

Um melhor exame, entretanto, convence da possibilidade de compatibilizar as 

normas em questão.

...

... não pode haver dúvida, por um lado, de que a condenação do vencido 

destina-se, em princípio, a ressarcir o vencedor. Os honorários que pagou a seu 

advogado serão repostos pela condenação da parte contrária. Por outro, não 

se destinam a enriquecê-lo, não visam a dar-lhe mais do que despendeu, de tal 

modo que o resultado do processo pudesse representar proveito maior que o 

reconhecimento de seu direito.

Considero que tais conclusões são perfeitamente compatíveis com o disposto 

na Lei n. 4.215/1963 que deveria ser interpretada em função dos princípios 

expostos, antes mesmo da edição do Código de 73.

Observo que este entendimento é o que se compatibiliza com a prescrição 

do artigo 21 do Código de Processo Civil. Coubesse sempre ao advogado a 

importância da condenação em honorários, não se justifi caria a compensação, 

de que ali se cogita, com débito que não é seu. Está coerente, outrossim, com o 

artigo 99 do Estatuto, em a sua parte fi nal.

Assentado que os honorários destinam-se a reembolsar a parte, o advogado 

não terá direito a cobrar os que resultem de condenação, quando já os houver 

recebido de seu constituinte, salvo, naturalmente, convenção em contrário. Ser-

lhe-á lícito, entretanto, proceder à execução, em seu próprio nome, com base 

no art. 99, § 1º, da Lei n. 4.215/1963, se por qualquer motivo não lhe houver sido 

pagos. Poderá, ainda, executar a sentença, na medida em que a condenação em 

honorários exceder o que recebeu do cliente.

Em síntese, nesse julgado se entendeu que o advogado teria direito aos honorários 

de sucumbência quando não tivesse recebido honorários contratuais ou quando os 

contratuais fossem inferiores aos sucumbenciais.

De toda sorte, o advogado teria legitimidade para promover a execução 

dos honorários sucumbenciais com base no art. 99, § 1º, da Lei n. 4.215/1963. 

Se eles lhes pertenceriam integralmente ou não era questão relativa à relação cliente-

advogado, como explica Yussef Said Cahali, em lição citada pelo eminente Min. 

Castro Filho no voto vencedor do REsp 541.308/RS, repetida pelo relator 

originário destes Embargos, Min. Luiz Fux, e que volto a trazer:
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Assim: Por se cuidar de verba honorária advocatícia fi xada na condenação, 

poder-se-ia, pelos motivos abaixo deduzidos, aplicar o que estabelece o art. 99, 

§ 1º, da Lei n. 4.215/1963. Esse dispositivo não foi revogado pelo art. 20 do CPC. 

Antes, ambos se harmonizam. Diz o último que os honorários da sucumbência 

pertencem à parte vencedora enquanto o primeiro estatui o direito autônomo 

do advogado de executar a sentença, nessa parte, podendo até requerer o 

correlato precatório. De um lado, os honorários são da parte vencedora, como 

meio de compensá-la dos gastos havidos com o processo, d’outro, permite a 

lei que o advogado, existindo condenação específi ca nessa parte, com trânsito 

em julgado, se satisfaça diretamente, às custas da parte vencida. O que se passa 

entre a parte vencedora e seu procurador, id est, o que ambos contrataram a esse 

título, é matéria que só a elas interessa, não interferindo na execução. Desacertos 

eventuais, que brotarem dessa relação cliente-advogado, deverão ser compostos 

extrajudicialmente ou em ação própria. Em outras palavras, o advogado da parte 

vencedora tem direito de executar a sentença. Se o que foi por esta estabelecido 

for diferente do que foi contratado, o que faltar ou sobejar é matéria estranha 

à liquidação. Esse encontro de contas, por assim dizer, deve ser feito entre o 

cliente e seu advogado. Este, contudo, não está privado de reclamar diretamente 

a correspectiva verba da sucumbência, por pertencer à parte. Essa verba a essa 

pertence, o que, contudo, não colide com o direito de seu procurador de obtê-la 

diretamente. Essa verba pertence à parte, não a título de domínio absoluto e com 

exclusão do direito do advogado, uma vez que se cuida de verba indenizatória, na 

medida em que existe para compensar a parte vencedora dos gastos despendidos 

com a remuneração de seu procurador. (Honorários Advocatícios, 3ª ed., São 

Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1997, págs. 703/792).

Esse pensamento, registro, é o que orientou o voto do relator originário 

destes Embargos, eminente Ministro Luiz Fux, em julgamento que depois foi 

anulado.

Posteriormente, todavia, o entendimento majoritário do Superior Tribunal 

de Justiça evoluiu para superar a literalidade do art. 20 do CPC/1973 e fi xar a 

interpretação de que os honorários sucumbenciais sempre pertenciam ao advogado, 

salvo estipulação em contrário.

Cito, pela clareza de exposição, o seguinte excerto do voto condutor da 

Ministra Eliana Calmon no REsp 1.062.091/SP (grifei):

No Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil anterior, cuja redação 

é semelhante à agora vigente na Lei n. 8.906/1994, muito se discutiu se os 

honorários sucumbenciais pertenciam à parte vencedora ou eram do advogado, 

diante dos termos do art. 20 do CPC, que permitem entender que os honorários 

sucumbenciais prestam-se a minorar os custos da parte vencedora no feito com 

as despesas necessárias à realização de sua defesa no processo. Por essa ótica, os 

honorários sucumbenciais prestam-se a compensar os honorários contratuais. 
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Tal exegese foi prestigiada durante muito tempo, conforme noticia Yussef Said 

Cahali, na obra Honorários de Advogado, 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1997.

Entretanto, a exegese evoluiu e chegou a termo com decisões do STF 

prestigiando o direito autônomo dos advogados à execução dos honorários, sejam 

contratuais ou sucumbenciais, declarando-os, inclusive, de cunho alimentar, 

privilegiando-se sua inclusão no regime de satisfação por precatório.

Acompanhando a linha interpretativa adotada pela Suprema Corte, este 

Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer legitimação autônoma do causídico 

para perseguir a satisfação de seus créditos honorários resultantes da sucumbência 

ou dos contratos de honorários, sem, contudo, rejeitar a legitimidade da parte 

vencedora na causa.

...

Ora, se é reconhecida por esta Corte a legitimidade concorrente entre patrono 

e parte para postular a execução dos honorários de sucumbência, não vejo razão 

legal, lógica ou jurídica para lhe negar a própria condenação, pois o fundamento 

de seu direito é a representação vitoriosa na causa e, por vezes, não interessa à 

parte vencedora pleitear direito que de fato é de terceiro; há, inclusive, situações 

nas quais os interesses são divergentes, quando a parte pretende a execução 

imediata do seu direito reconhecida no decisum e o advogado, em nome da parte, 

recorre para aumentar a verba honorária.

O referido julgado assim fi cou ementado:

Processo Civil. Execução fiscal. Honorários de advogado. Ausência de 

condenação. Legitimidade recursal dos causídicos. Art. 23 da Lei n. 8.906/1994.

1. O direito aos honorários de sucumbência, nos primórdios de nossa 

jurisprudência, pertencia à parte vencedora, que com a honorária recebida 

atenuava suas despesas com a contratação de advogado.

2. Houve evolução legislativa e jurisprudencial e atualmente os honorários, 

sejam sucumbenciais ou contratuais pertencem aos advogados, que em nome 

próprio podem pleitear a condenação da parte sucumbente, facultando-se à 

parte por eles representada, legitimidade concorrente.

3. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à origem, 

com a continuidade do julgamento, superada a ilegitimidade recursal do patrono 

judicial na hipótese.

(REsp 1.062.091/SP, Rel. Ministro Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

18.9.2008, DJe 21.10.2008)

Verifi ca-se, portanto, como já disse em meu voto no REsp 944.418/SP, 

que o entendimento que confere ao advogado o direito autônomo de executar 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

112

os encargos de sucumbência não se limitou a enfrentar a questão sob a ótica 

processual. Reconheceu-se, categoricamente, a titularidade do direito material, 

decorram os honorários advocatícios de sucumbência ou dos termos contratuais 

ajustados entre o profi ssional e o seu cliente.

Acrescento, por oportuno, que não se trata de aplicação retroativa da Lei 

n. 8.906/1994, mas de interpretação conferida pelo STJ ao regime jurídico dos 

honorários advocatícios na época da legislação anterior.

Eis a ementa desse precedente de minha relatoria:

Processual Civil. Honorários advocatícios. Regime anterior à Lei n. 8.906/1994. 

Execução. Direito autônomo do advogado da parte.

1. No período anterior à Lei n. 8.906/1994, já era assegurado o direito (material) 

autônomo do advogado à percepção dos honorários advocatícios, sucumbenciais 

ou estabelecidos em contrato. A legitimação para executá-los, questão de 

natureza processual, era concorrente entre a parte vitoriosa e o seu respectivo 

patrono.

Precedentes do STJ.

2. Não se trata de conferir efeitos retroativos ao Estatuto da Ordem dos 

Advogados do Brasil – EOAB, mas de prestigiar a interpretação conferida pelo STJ 

à Lei n. 4.215/1963.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 944.418/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 20.08.2009, DJe 27.08.2009)

8. A alteração promovida pela Lei n. 7.346/1985 no art. 99 da Lei n. 

4.215/1963

Os embargados sustentam a tese de que, ainda que se admita que os 

honorários pertenciam à parte no regime do CPC/1973, com a alteração 

promovida pela Lei n. 7.346/1985 no art. 99 da Lei n. 4.215/1963, eles teriam 

passado a pertencer ao advogado. 

Não é necessário ir a tanto, pois, mesmo antes dessa alteração, os 

honorários pertenciam ao advogado. Todavia, essa alteração promovida pela Lei 

n. 7.346/1985, que veio para vedar novas inscrições no quadro de provisionados 

da OAB e, ao mesmo tempo, assegurar aos já inscritos o exercício da advocacia 

em igualdade com os advogados, serve como reforço argumentativo da ideia 

de que o art. 99 da Lei n. 4.215/1963 não fora revogado pelo art. 20 do 

CPC/1973.
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8. Conclusão

Ante o exposto, pedindo todas as vênias à dissidência inaugurada pelo 

eminente Ministro Mauro Campbell Marques, acompanho o douto voto do não 

menos eminente relator, Min. Luiz Felipe Salomão, para negar provimento aos 

Embargos de Divergência.

É como voto.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Senhor Presidente, peço vênia à 

divergência para acompanhar o voto do Senhor Ministro Relator.

Transcrevo um trecho do voto de Sua Excelência que, para mim, sintetiza 

toda a matéria:

Por todo o exposto, à luz do estatuído do art. 99 e seus parágrafos da Lei n. 

4.215/1963, do princípio acolhido em nossa ordenamento jurídico que veda 

enriquecimento sem causa, os precedentes da Corte e desta Corte Superior, bem como 

da doutrina relativa ao tema [Sua Excelência grifa], forçoso concluir que o art. 20 do 

CPC de 1973 não retirou a titularidade do causídico nos elementos dos honorários 

advocatícios especais, (...) autônomo que integra o patrimônio do advogado.

Acompanho o voto do Senhor Ministro Relator, pedindo vênia mais uma 

vez à divergência.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Og Fernandes: Sr. Presidente, trata-se de embargos de 

divergência interpostos por Cooperativa Central dos Produtores de Cana-

de-Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo – Copersucar contra acórdão 

proferido pela Colenda Terceira Turma, do qual foi Relator o em. Ministro Ari 

Pargendler, ementado nestes termos:

Processo Civil. Honorários resultantes da sucumbência. Direito autônomo 

do advogado mesmo antes da Lei n. 8.906, de 2004. Sem embargo de que a 

sucumbência seja evento relacionado às partes do processo, a coisa julgada não 

impede que o advogado reclame em nome próprio os respectivos honorários. 

A circunstância de que a liquidação de sentença tenha sido ativada pela 

parte não inibe os advogados de ajuizarem, em nome próprio, a execução. A 
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jurisprudência da Terceira Turma se orientou no sentido de que os advogados têm 

direito autônomo aos honorários mesmo antes da Lei n. 8.906, de 1994. Agravo 

regimental desprovido.

(e-STJ, fl . 1.179)

Embargos de declaração rejeitados por acórdão assim ementado:

Processo Civil. Embargos de declaração. Obscuridade, contradição e omissão 

inexistentes. Embargos de declaração rejeitados (e-STJ, fl . 1.190).

Como bem pontuado pela relatoria deste feito, a discussão ora estabelecida 

encontra-se no âmbito de exceção de pré-executividade oposta em execução 

de honorários advocatícios, rejeitada na origem por decisão confi rmada pelo 

em. Ministro Ari Pargendler em decisão unipessoal, ratifi cada esta, por sua vez, 

pela Terceira Turma, tal como demonstrado pela ementa de acórdão em agravo 

regimental acima transcrita.

Afi rma a embargante que, no ano de 1985, o Supremo Tribunal Federal 

extinguiu a execução de notas promissórias promovida contra Central Paulista 

de Açúcar e Álcool Ltda., vindo a ser, por essa razão, condenada ao pagamento 

da correlata verba honorária.

Assevera, ainda, que propôs, posteriormente, ação de cobrança dos referidos 

títulos de crédito (notas promissórias), a qual, após liquidação, importou em seu 

favor o valor de duzentos e noventa e nove milhões de reais (em 2003).

Salienta que os advogados da empresa Central Paulista de Açúcar e Álcool 

Ltda., “a pretexto de cobrar os honorários fi xados pelo Supremo Tribunal 

Federal em 1985, reportaram-se à conta de liquidação homologada em 1986 e 

requereram a atualização do respectivo valor, à época, de quarenta e dois milhões 

de reais.

Como bem pontuado pela relatoria deste feito, assinala a embargante que:

[...] por ser credora de R$ 299 milhões e devedora de R$ 42 milhões de Central 

Paulista de Açúcar e Álcool Ltda., tem interesse na compensação de valores, 

sob o argumento de que os honorários advocatícios fixados em 1985 pelo 

STF pertencem à parte e não aos patronos por esta constituídos. Em síntese, 

sustenta a embargante que o entendimento sufragado no acórdão embargado 

– assentando o direito autônomo do advogado no recebimento dos honorários 

advocatícios de sucumbência fi xados antes da edição da Lei n. 8.906/1994 –, 

destoa daquele firmado nos arestos paradigmas, os quais concluíram que, à 
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luz do disposto no art. 20 do Código de Processo Civil de 1973, os honorários 

resultantes da sucumbência pertencem à parte vencedora e não ao seu causídico. 

Acentua que de 1964 até a Lei n. 8.906/1994 era indiscutível a titularidade do 

vencedor à sucumbência. Em reforço à sua tese, busca amparo na doutrina 

de Pontes de Miranda (Comentários ao CPC, I/, ed. 1973), Celso Agrícola Barbi 

(Comentários ao CPC, Forense, I/ § 180), Humberto Theodoro Júnior (Código 

Comentado, Forense, 2007, p. 27), Luiz Fux (Curso, p. 512, item 7.3), Orlando de 

Assis Corrêa (Comentários ao Estatuto da Advocacia, AIDE, Rio, 1995, p. 105), 

Ovídio A. Baptista da Silva (Responsabilidade pela sucumbência no Código de 

Processo Civil, Revista Ajuris, 59/79, 1993), precedente do Ministro Alfredo Buzaid 

(RE 970.031-2), e pareceres jurídicos juntados aos autos de autoria dos Professores 

Yussef Said Cahali (fl s. 1.108-1.145) e Ovídio A. Baptista da Silva (fl s. 1.146-1.169).

A empresa embargante assinala divergência entre a posição assentada pelo 

acórdão embargado e acórdãos proferidos pelas colendas Primeira, Segunda 

e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente nos 

seguintes processos: REsp 184.561/PR, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, 

Quarta Turma, julgado em 9.3.2006, DJ 24.4.2006; REsp 541.189/RS, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 5.10.2004, DJ 

9.2.2005; REsp 115.156/RS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Rel. p/ Acórdão 

Min. Salvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 3.3.1998, DJ 

7.12.1998; REsp 2.165/RS, Rel. Ministro Bueno de Souza, Quarta Turma, 

julgado em 4.8.1992, DJ 28.9.1992; REsp 8.352/SP, Rel. Ministro Milton Luiz 

Pereira, Primeira Turma, julgado em 21.8.1995, DJ 16.10.1995; e REsp 27.638/

SP, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, julgado em 6.2.1995, DJ 

20.3.1995.

Em contrarrazões (e-STJ, fl s. 1.291/1.311), levanta-se, preliminarmente, a 

inadmissibilidade dos embargos de divergência, em virtude da orientação fi xada 

pelo enunciado de Súmula 315 do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, sustentam os embargados:

[...] que o direito autônomo dos advogados aos honorários de sucumbência 

foi revigorado pela Lei n. 7.346, de 22 de julho de 1985, que repetiu com ligeira 

ampliação a norma contida no art. 99 da Lei n. 4.215/1963, sendo assim posterior 

ao art. 20, caput, do Código de Processo Civil de 1973. Argumentam que, tendo 

em vista que a fi xação dos honorários pelo acórdão do STF no julgamento do 

Recurso Extraordinário n. 100.397 ocorreu em momento posterior à vigência 

da Lei n. 7.346/1985, a sucumbência deve reger-se pela lei vigente à época em 

que prolatada a sentença que os impõe (cf. REsp 542.056, rel. Min. Luiz Fux; REsp 

669.723, rel. Min. Denise Arruda; REsp 783.208, rel. Min. Teori Albino Zavascki).
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Salientam, ademais, que a divergência encontra-se superada, colacionando 

precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 58.511, rel. Min. Evandro Lins e 

Silva) e desta Corte Superior (REsp 541.308, Terceira Turma, rel. Min. Castro Filho; 

REsp 90.118, Quarta Turma, rel. Min. Barros Monteiro; REsp 702.162, Primeira 

Turma, rel. Min. Teori Albino Zavascki; REsp 233.600, Terceira Turma, rel. Min. 

Carlos Alberto Menezes Direito; REsp 135.087, Terceira Turma, rel. Min. Waldemar 

Zveiter; REsp 30.476, Terceira Turma, rel. Min. Nilson Naves; REsp 294.690, Quarta 

Turma, rel. Min. Jorge Scartezzini; RMS 24.010, Terceira Turma, rel. Min. Nancy 

Andrighi; REsp 720.626, Segunda Turma, rel. Min. Eliana Calmon; REsp 958.327, 

Segunda Turma, rel. Min. Castro Meira; REsp 403.723, Terceira Turma, rel. Min. 

Nancy Andrighi; REsp 58.137, Terceira Turma, rel. Min. Waldemar Zveiter; REsp 

191.378, Quarta Turma, rel. Min. Barros Monteiro; REsp 468.949, Quarta Turma, rel. 

Min. Barros Monteiro).

Esclarecem que o apontado crédito de R$ 299 milhões que a embargante 

teria em relação aos embargados – Central Paulista de Açúcar e Álcool Ltda. –, e 

reconhecido por sentença de 2003, não mais existe, asseverando que fora objeto 

de anulação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por duas vezes, e 

que a realidade agora é outra: a Central Paulista de Açúcar e Álcool Ltda. é quem 

seria credora de R$ 238.555.744,41, quantia reconhecida por sentença da Décima 

Oitava Vara Cível da Comarca de São Paulo, de 1º.9.2008.

Após a superação de incidentes na tramitação destes embargos de 

divergência, o em. Relator, Ministro Luis Felipe Salomão, apresentou à Corte 

Especial voto pela rejeição da preliminar (aplicação da Súmula 315 do Superior 

Tribunal de Justiça) e, no mérito, pelo não provimento dos citados embargos, 

no que foi acompanhado pela em. Ministra Nancy Andrighi, que votou 

antecipadamente.

Em seguida, pediu vista antecipada dos autos o em. Ministro Mauro 

Campbell Marques, que, inaugurando divergência, deu provimento aos 

embargos em questão.

Posteriormente, pediu vista antecipada o em. Ministro Herman Benjamin, 

vindo a proferir voto pelo não provimento do recurso, no que foi acompanhado 

pelo em. Ministro Benedito Gonçalves.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.

É o breve relato.

Inicialmente, acompanho o voto do Ministro Relator quanto ao juízo 

positivo de admissibilidade dos embargos de divergência, tendo por afastada 

a incidência da orientação fi xada pela Súmula 315 do Superior Tribunal de 

Justiça.
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No caso específi co dos autos, é possível verifi car que, não obstante se 

tenha negado provimento ao agravo regimental e, por consequência, mantido 

a negativa de provimento ao agravo de instrumento, houve conhecimento do 

mérito do recurso.

Constituindo-se esse o quadro, há de se aplicar o entendimento consolidado 

no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo n. 1.152.700/DF, de 

relatoria da em. Ministra Maria Isabel Gallotti (DJe 29.10.2014, republicado 

em 1º.12.2014), segundo o qual: “São cabíveis embargos de divergência contra 

acórdão proferido em agravo de instrumento que aprecia o mérito da questão 

discutida no recurso especial (Súmulas 315 e 316/STJ).”

Com base nessas considerações preliminares, acompanho o voto do Relator 

para conhecer dos embargos de divergência.

Sr. Presidente, Sras. Ministras, Srs. Ministros, a controvérsia jurídica tratada 

nos autos apresenta especial relevo, porque incide sobre uma questão tormentosa 

que se alastra por vários anos na legislação brasileira e na jurisprudência que lhe 

assegura a interpretação.

A questão cerne deste processo é decidir se há, ou não, a possibilidade 

de os advogados, em nome próprio, promoverem a execução de honorários 

advocatícios sucumbenciais estabelecidos por sentença proferida no ano de 1985, 

isto é, quando vigiam em nosso sistema jurídico o Código de Processo Civil de 

1973 e a Lei n. 4.215/1963, portanto, em momento anterior à promulgação da 

Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia).

A primeira posição formada em torno do tema acentua que, no regime 

jurídico posterior à vigência do novo Código de Processo Civil e anterior à Lei n. 

8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), os advogados já possuíam direito autônomo 

aos honorários sucumbenciais.

Guardando solução diversa, a segunda corrente admite que, apesar de os 

honorários pertencerem à parte, o Estatuto da Advocacia anterior (Lei de 1963) 

atribuía ampla legitimidade ao advogado para promover a respectiva execução, 

sendo certo que a defi nição a respeito de quem teria efetivamente direito aos 

valores exequendos dependeria dos termos em que ajustada a relação entre 

cliente e advogado, sem possibilidade, anote-se, de discussão pela parte adversa 

do processo em que se estabeleceu a condenação ao pagamento dos honorários 

profi ssionais.

Como bem o fi zeram os Ministros que me antecederam neste feito, a 

análise da demanda recursal pressupõe uma avaliação do tratamento dispensado 
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pela legislação e jurisprudência correlatas aos honorários advocatícios e à 

titularidade dos valores deles decorrentes.

O Código de Processo Civil de 1939 não prestigiou o princípio da 

sucumbência, consoante o qual o pagamento dos valores devidos a título de 

honorários estaria condicionado tão somente ao fato objetivo de a parte ter sido 

vencida na demanda. A verba honorária era devida apenas em casos previstos 

na aludida legislação, guardando um caráter sancionador, a exemplo do que 

estabeleciam os arts. 63, 64 e 205 do CPC de 1939, assim dispostos:

Art. 63. Sem prejuízo do disposto no art. 3º, a parte vencida, que tiver alterado, 

intencionalmente, a verdade, ou se houver conduzido de modo temerário 

no curso da lide, provocando incidentes manifestamente infundados, será 

condenada a reembolsar à vencedora as custas do processo e os honorários do 

advogado.

§ 1º Quando, não obstante vencedora, a parte se tiver conduzido de modo 

temerário em qualquer incidente ou ato do processo, o juiz deverá condená-la a 

pagar à parte contrária as despesas a que houver dado causa.

§ 2º Quando a parte, vencedora ou vencida, tiver procedido com dolo, fraude, 

violência ou simulação, será condenada a pagar o décuplo das custas.

§ 3º Si a temeridade ou malícia for imputavel ao procurador o juiz levará o 

caso ao conhecimento do Conselho local da Ordem dos Advogados do Brasil, sem 

prejuizo do disposto no parágrafo anterior.

Art. 64. Quando a a ção resultar de dolo ou culpa, contratual ou extra-

contratual, a sentença que a julgar procedente condenará o réu ao pagamento 

dos honorários do advogado da parte contrária.

Art. 205. No caso de absolvição da instância, o autor será condenado ao 

pagamento das despesas feitas pelo réu com o preparo da defesa, inclusive 

honorários de advogado, que o juiz arbitrará.

Parágrafo único. Neste caso, ao autor não será lícito renovar a ação sem a prova 

desse pagamento ou da sua consignação judicial.

Sob a vigência das aludidas disposições, como se encontra ressaltado pelo 

voto do em. Relator, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal o Recurso 

Extraordinário n. 6.500, de São Paulo, oportunidade em que se vislumbrou que 

“o destinatário [dos honorários] é evidentemente o causídico e o cliente não 

pode, assim, distrair parte da quota, ainda que alegue haver se comprometido 

a pagar menos – é um mero intermediário que, na maioria dos casos, cumpre 

exatamente suas funções, sem a menor difi culdade e excluída a oportunidade de 



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 29, (247): 17-179, julho/setembro 2017 119

um enriquecimento sem causa [...] sendo o advogado o destinatário da quota 

atribuída a título de plenitude de reparação ou, mesmo, em certos casos, de pena, 

está claro que, sem estorvos por parte de seu cliente, pode ele providenciar para 

recebimento direto, tomando as precauções necessárias e iniciando ação contra 

o devedor, que as desprezar ou tiver agido com malícia”, o que demonstrava, 

já à época, uma linha hermenêutica voltada ao reconhecimento do direito do 

advogado à parcela honorária.

De fato, estudos doutrinários apontam que o julgamento editado pela 

Corte Suprema se estabeleceu como notável parâmetro para as cortes ordinárias 

quanto à titularidade da verba em questão. A leitura do julgado nos leva à 

conclusão de que os honorários determinados em sentença eram da titularidade 

do advogado, sendo vedada a celebração de acordos pelo cliente em sentido 

contrário.

Em outras palavras, ainda que se possa questionar o perfeito 

enquadramento da decisão acima indicada ao caso ora sub judice, ao que me 

parece, é perfeitamente possível inferir a intencionalidade do julgamento, isto 

é, no sentido de defi nir a quem cabia, à época, a titularidade dos honorários de 

advogado.

Posteriormente, foi publicada a Lei n. 4.215/1963, que, ao dispor sobre o 

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, assim preconizava a titularidade 

dos honorários em questão:

Art. 99. Se o advogado fizer juntar aos autos, até antes de cumprir-se o 

mandato de lavramento ou precatório, o seu contrato de honorários, o juiz 

determinará lhe sejam estes pagos diretamente, por dedução de quantia a ser 

recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

§ 1º Tratando-se de honorários fixados na condenação, tem o advogado 

direito autônomo para executar a sentença nessa parte podendo requerer que o 

precatório, quando este for necessário, seja, expedido em seu favor.

§ 2º Salvo aquiescência do advogado, o acordo feito pelo seu cliente e a 

parte contrária não lhe prejudica os honorários, quer os convencionais, quer os 

concedidos pela sentença.

A intenção da referida legislação era, sem dúvida, assegurar ao advogado 

segurança e privilégio sobre o direito à percepção dos honorários. A propósito, 

como bem pontuou o em. Ministro Herman Benjamin, em seu voto-vista, 

“ao estabelecer que o advogado poderia promover em nome próprio os 

honorários fi xados na condenação, o art. 99, § 1º, da Lei n. 4.215/1963 lhe 
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transferiu a titularidade de todos os honorários decorrentes da condenação, que 

anteriormente só eram seus em alguns casos”.

É importante consignar, outrossim, que, na vigência da legislação 

estatutária de 1963, o Supremo Tribunal Federal voltou a deliberar sobre a 

matéria, por meio do Recurso Extraordinário n. 58.533/MG, de relatoria do 

em. Ministro Evandro Lins e Silva. Na oportunidade, tornou a Suprema Corte 

a reconhecer, ainda que dentro de determinadas peculiaridades do caso, que 

os honorários advocatícios fi xados na sentença não deveriam ser considerados 

como de titularidade da parte, reafirmando linha hermenêutica voltada à 

proteção remuneratória do advogado.

No ano de 1965, a Lei n. 4.632 alterou a redação do art. 64 do Código 

de Processo Civil de 1939 e adotou o princípio da sucumbência, de modo que 

os honorários advocatícios passaram a decorrer do simples fato de a parte ter 

perdido a causa. Vejam-se as disposições já alteradas:

Art. 64 A sentença fi nal na causa condenará a parte vencida ao pagamento dos 

honorários do advogado da parte vencedora, observado, no que fôr aplicável, o 

disposto no art. 55. (Redação dada pela Lei n. 4.632, de 1965)

Na sequência, foi promulgado o Código de Processo Civil de 1973, 

dispondo, em seu art. 20, que “a sentença condenará o vencido a pagar ao 

vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios”, em sentido 

diverso daquele estabelecido pela norma estatutária então em vigor (editada 

no ano de 1963), assim também do posicionamento consagrado pela Suprema 

Corte, nas vezes em que deliberou matéria de idêntico jaez, instituindo uma 

antinomia com o art. 99, § 1º, da Lei n. 4.215/1963.

No entanto, após algumas oscilações doutrinárias e jurisprudenciais acerca 

do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fi rmou compreensão 

de superar a literalidade do art. 20 do Código de Processo Civil de 1973 e de, 

por essa razão, reconhecer que os honorários sucumbenciais sempre pertenciam 

ao advogado, salvo se estipulado de forma contrária. Isso porque a interpretação 

do mencionado dispositivo não poderia ignorar todo o sistema jurídico 

existente, nomeadamente a norma estatutária e todo o acervo hermenêutico 

então constituído sobre o tema.

Como bem pontuado pela doutrina especializada, o sopesamento de todos 

os pontos atinentes à matéria levam à conclusão de que os honorários referidos 



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 29, (247): 17-179, julho/setembro 2017 121

pelo art. 20, § 3º, do CPC/1973 estão diretamente relacionados à atuação do 

advogado no processo e que visam à remuneração do profi ssional pelo trabalho 

realizado. Nessa linha de entendimento, é possível perceber que os parâmetros 

listados pela própria legislação de 1973 – no sentido de defi nir o quantum a 

ser pago a título de honorários – resultam da atuação do profi ssional, desde as 

referências intelectuais até o empenho e difi culdades específi cas enfrentadas no 

patrocínio da causa.

No ponto, eis alguns julgados no sentido acima relatado (inclusive para a 

interposição de recursos):

Processual Civil. Honorários advocatícios. Regime anterior à Lei n. 8.906/1994. 

Execução. Direito autônomo do advogado da parte.

1. No período anterior à Lei n. 8.906/1994, já era assegurado o direito (material) 

autônomo do advogado à percepção dos honorários advocatícios, sucumbenciais 

ou estabelecidos em contrato. A legitimação para executá-los, questão de natureza 

processual, era concorrente entre a parte vitoriosa e o seu respectivo patrono.

Precedentes do STJ.

2. Não se trata de conferir efeitos retroativos ao Estatuto da Ordem dos 

Advogados do Brasil – EOAB, mas de prestigiar a interpretação conferida pelo STJ 

à Lei n. 4.215/1963.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 944.418/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 20.8.2009, DJe 27.8.2009) - grifos acrescidos

Processo Civil. Execução fiscal. Honorários de advogado. Ausência de 

condenação. Legitimidade recursal dos causídicos. Art. 23 da Lei n. 8.906/1994.

1. O direito aos honorários de sucumbência, nos primórdios de nossa 

jurisprudência, pertencia à parte vencedora, que com a honorária recebida 

atenuava suas despesas com a contratação de advogado.

2. Houve evolução legislativa e jurisprudencial e atualmente os honorários, sejam 

sucumbenciais ou contratuais pertencem aos advogados, que em nome próprio 

podem pleitear a condenação da parte sucumbente, facultando-se à parte por eles 

representada, legitimidade concorrente.

3. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à origem, 

com a continuidade do julgamento, superada a ilegitimidade recursal do patrono 

judicial na hipótese.

(REsp 1.062.091/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

18.9.2008, DJe 21.10.2008) - grifos acrescidos
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Direito Civil e Processual Civil. Honorários advocatícios. Titularidade do crédito. 

Legitimação concorrente do advogado para a execução. Recurso de terceiro. 

Legitimidade.

1 - Os honorários advocatícios de sucumbência, pelo sistema originário do 

Código de Processo Civil, tinham por fi nalidade compensar a parte vencedora 

pelos gastos que esta teve de despender com a contração de um advogado para a 

defesa dos seus interesses em juízo.

2 - A Lei n. 8.906/1994 alterou esse sistema, atribuindo ao próprio advogado a 

titularidade desse crédito e conferindo-lhe a legitimidade concorrente para promover 

a execução.

3 - Se o advogado tem legitimidade para promover em nome próprio 

a execução do título judicial na parte relativa à verba honorária, também o 

terá para, na condição de terceiro interessado, recorrer de decisão prolatada na 

execução promovida pelo credor principal, com relação a essa matéria.

4 - Recurso especial provido.

(REsp 1.140.511/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 

1º.12.2011, DJe 15.12.2011) - grifos acrescidos

Locação. Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso especial 

provido. Art. 544, § 3º do CPC. Presentes os requisitos de admissibilidade. Pedido 

de majoração dos honorários advocatícios. Legitimidade recursal do causídico. 

Agravo desprovido.

1. O art. 544, § 3º, do CPC autoriza o Relator a se manifestar em Agravo de 

Instrumento, de forma monocrática, sobre o mérito do Recurso Especial.

2. In casu, constata-se a presença dos requisitos de admissibilidade, inclusive o 

prequestionamento, uma vez que Tribunal de origem, efetivamente, enfrentou a 

matéria objeto do Recurso Especial, qual seja, a legitimidade do advogado para, 

em nome próprio, apelar da sentença que estipulou os honorários advocatícios.

3. É entendimento pacifi co desta Corte Superior que o causídico tem legitimidade 

para recorrer da decisão judicial relativa à verba honorária. Precedentes.

4. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no Ag 1.053.257/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Quinta Turma, julgado em 9.11.2010, DJe 13.12.2010) - grifos acrescidos

Direito Processual Civil. Mandado de segurança. Terceiro prejudicado. 

Cabimento, independentemente da existência de recurso próprio. Súmula 202/

STJ. Honorários de advogado. Direito autônomo e desvinculado da condenação 

principal. Dívida da parte vencida frente ao advogado da parte vencedora. 

Falência. Dívida da massa. Juros. Inaplicabilidade do art. 26 do DL 7.661/1945.

[...]
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- Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, 

pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença 

nesta parte.

- Os referidos honorários constituem condenação imposta ao perdedor da ação, 

isto é, trata-se de dívida da parte vencida frente ao advogado da parte vencedora, 

totalmente desvinculada da condenação principal.

[...]

Recurso parcialmente provido.

(RMS 24.010/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

4.9.2008, DJe 26.9.2008) - grifos acrescidos

Mais recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal:

Honorários de sucumbência. Execução. Artigo 20 do Código de Processo Civil. De 

acordo com a jurisprudência do Supremo, os honorários advocatícios cabem ao 

advogado.

(Agravo Regimental na Execução na Ação Cível Originária n. 381/RJ, Rel. Min. 

Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 13.5.2014, publicado em 27.5.2014)

Com base nessas considerações e olhos postos em todo o desenvolvimento 

normativo e jurisprudencial existente em torno do tema, acompanho o voto do 

em. Relator para concluir que o disposto no art. 20 do CPC de 1973 não excluiu 

a titularidade do direito do advogado à percepção dos honorários sucumbenciais 

fi xados na sentença, os quais constituem verba autônoma a integrar o patrimônio 

do causídico. E, “caso subsista contrato de prestação de serviços advocatícios 

com previsão que estabeleça o direito de Central Paulista de Açúcar e Álcool Ltda. 

ao reembolso das despesas relativas a honorários advocatícios contratuais, a 

esta competiria postular, em face dos advogados que constituiu, o cumprimento 

da avença, assegurado – se for o caso – o direito de a ora embargante pleitear, 

pelas vias processuais próprias, a reserva da quantia para o alegado direito de 

compensação”.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de divergência.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de agravo em recurso especial que 

versa, em apertada síntese, sobre a titularidade dos honorários de sucumbência 
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antes da vigência da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados), se 

pertenceriam ao advogado e se seria possível sua execução de forma autônoma.

O feito já foi relatado de forma exaustiva, principalmente pelo fato de 

que se trata de novo julgamento pela Corte Especial em razão da anulação do 

julgamento que defi niu a quaestio, no dia 1º.6.2011, com voto desempate por 

mim proferido.

Reiniciado o julgamento dos Embargos de Divergência, o em. Min. 

Relator, Luís Felipe Salomão, entendeu que, mesmo antes da edição da Lei n. 

8.906/1994, os honorários advocatícios pertenciam aos advogados, motivo 

pelo qual conheceu dos embargos de divergência e, no mérito, negou-lhes 

provimento, no que foi seguido pela em. Ministra Nancy Andrigui, pedindo vista 

dos autos o em. Ministro Mauro Campbell Marques.

Iniciada a divergência pelo em. Ministro Mauro Campbell Marques, no dia 

9.12.2015, o em. Ministro Herman Benjamin pediu vista dos autos.

Em continuação do julgamento no dia 11.5.2016, o em. Ministro Herman 

Benjamin proferiu voto acompanhando o Ministro Relator, acompanhado pelo 

em. Ministro Benedito Gonçalves, não concluído o julgamento em razão de 

pedido de vista antecipado do em. Ministro Og Fernandes.

Em 16.6.2016, o em. Ministro Og Fernandes também entendeu por votar 

no mesmo sentido do em. Ministro Relator, conhecendo do recurso e negando-

lhe provimento.

Para melhor analisar o feito, pedi vista dos autos.

É o relatório.

Nota-se que o em. Ministro Relator proferiu seu voto entendendo que 

os honorários advocatícios pertencem ao advogado, mesmo antes da vigência 

da Lei n. 8.906/1994, sendo acompanhado pelos eminentes Ministros Nancy 

Andrigui, Herman Benjamin, Benedito Gonçalves e Og Fernandes.

A divergência foi iniciada pelo em. Ministro Mauro Campbell Marques, 

que votou pelo conhecimento e provimento dos embargos de divergência, 

entendendo por “afastar o direito autônomo à execução dos honorários sucumbenciais 

fi xados antes do EA/94, diretamente pelos advogados (que, repita-se, formularam o 

pedido na instância ordinária apenas com base no art. 23 do EA/94), sem que tenha 

havido a análise de todos os aspectos necessários a esse exercício.”

De início, externo que, in casu, a situação dos autos permanece idêntica 

a do julgamento anteriormente proferido, de modo que não há razões para 
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alteração de minha posição já externada no voto-desempate proferido no 

julgamento anulado.

O histórico legislativo acerca da condenação por sucumbência demonstra 

que, até o advento da Lei n. 8.906/1994, via de regra, os honorários de 

sucumbência não pertenciam ao advogado, senão vejamos.

O Código de Processo Civil de 1973, em sua exposição de motivos, 

demonstra de forma muito clara que os honorários de sucumbência seriam 

devidos à parte e não ao advogado:

“O projeto adota o princípio do sucumbimento, pelo qual o vencido responde por 

custas e honorários advocatícios em benefício do vencedor (art. 23). “O fundamento 

da condenação”, como escreveu CHIOVENDA, “é o fato objetivo da derrota; e a 

justifi cação do instituto está em que a atuação da lei não deve representar uma 

diminuição patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva; por ser interesse do 

Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo de quem tem razão e por 

ser, de outro turno, que os direitos tenham um valor tanto quanto possível nítido e 

constante” (grifei).

Na obra “Código de Processo Civil anotado jurisprudencialmente”, de 

Antônio Cláudio da Costa Machado, 1996, Editora Saraiva, observa-se que 

o primeiro julgado transcrito sobre o artigo 20 do CPC/1973 assim ponderou:

“Os honorários fi xados na sentença pertencem ao litigante vencedor e não a seu 

advogado. O legislador, ao adotar o princípio da sucumbência, teve em mira evitar que 

o patrimônio econômico daquele que se utiliza lealmente da Justiça, para valer o seu 

direito, seja diminuído, pois, se não houver o reembolso no que tange aos honorários 

advocatícios, o patrimônio econômico do vencedor da lide fi cará, evidentemente, 

reduzido. O atual Código de Processo Civill, em seu art. 20, veio consagrar essa 

exegese ao preceituar que a sentença condenará o vencido a pagar, ao vencedor e não ao 

patrono deste, as despesas que antecipou e os honorários advocatícios (RT, 476:230)”.

Mantendo a mesma linha de raciocínio de meu voto já proferido no 

presente feito, transcrevo abaixo:

“Revisitando a jurisprudência desta e. Corte Superior sobre a matéria, pude 

constatar que, durante longa data, aqui predominou o raciocínio segundo o qual, na 

vigência da Lei n. 4.215/1963, e com amparo nas prescrições do art. 20 do CPC, 

eram devidos à parte vencedora os honorários sucumbenciais fi xados em sentença 

condenatória.
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Ao patrono somente nasceria o direito de pleitear diretamente tal montante 

nas hipóteses em que não o recebesse do constituinte; ou quando assim dispusessem as 

cláusulas do contrato fi rmado com o outorgante.

Reconhecia-se, enfi m, que as verbas sucumbenciais detinham caráter ressarcitório, 

destinando-se a compensar os gastos efetuados pela parte, na lide em que se sagrasse 

vitoriosa.

Estão fulcradas nessa compreensão os seguintes precedentes: REsp n. 45.172/SP, 

REsp n. 90.118/DF, REsp n. 16.489/PR, Ag n. 249.734/RS, REsp n. 541.189/RS, 

REsp n. 228.201/SP, REsp n. 859.944/SC, REsp n. 254.057/PR, REsp n. 2.165/

RS, REsp n. 160.797/MG, REsp n. 115.156/RS, REsp n. 188.768/SP e REsp n. 

8.352/SP.

Apesar disso, também na linha histórica de julgados sobre o assunto, destaca-se 

o contido no REsp n. 541.308/RS, da e. Terceira Turma deste c. Tribunal Superior, 

que teria trazido uma abordagem distinta para a questão. Por ocasião do julgamento 

desse recurso, concluiu-se, na linha do voto dissidente do em. Min. Castro Filho, que, 

segundo a orientação admitida por esta e. Corte, o causídico poderia, mesmo sob a 

vigência da Lei n. 4.215/1963, executar autonomamente os honorários sucumbenciais, 

se o contrato não estipulasse o contrário. Ficou vencido, naquela circunstância, o em. 

Min. Ari Pargendler, Relator originário, que se mantinha fi rme na corrente para a 

qual: “até a Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, os honorários arbitrados por sentença 

constituíam direito da parte, e não do advogado”.

No que interessa, transcrevo a ementa do precedente:

Embargos à execução de honorários advocatícios. Legitimidade ativa do 

advogado. Compensação.

I – O advogado tem direito autônomo de executar a decisão judicial, na parte em 

que condenou o vencido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, exegese admitida 

por esta Corte ainda na vigência da legislação anterior à Lei n. 8.906/1994, que 

alterou o artigo 23 do antigo Estatuto da OAB.

(...)

Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 541.308/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Min. Castro 

Filho, DJ de 8.3.2004, grifei).

Alguns julgados, posteriormente, replicaram esse entendimento, fortalecendo o 

pensamento de que, mesmo antes da Lei n. 8.906/1994, ao patrono estaria reservado, 
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incondicionalmente, o direito à percepção dos honorários sucumbenciais. Nesse 

sentido, veja-se o REsp n. 651.157/SP e o REsp n. 702.162/SP, cujas ementas, 

respectivamente, foram assim defi nidas:

Processual Civil. Honorários Advocatícios. Execução. Legitimidade ativa da 

sociedade. Súmula 5-STJ. Inexistência de ofensa ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC. Taxa judiciária.

I - A sociedade de advogados tem legitimidade para executar os honorários 

advocatícios devidos em processo para o qual foi outorgado mandato a um dos seus 

integrantes.

II - Mesmo com o advento da Lei n. 4.215/1963, já detinha o advogado o direito 

autônomo de executar o valor referente à verba honorária. Precedentes.

(...)

VI - Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 651.157/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Antônio da Pádua Ribeiro, DJ de 3.11.2004, 

grifei).

Processual Civil. Honorários advocatícios. Regime anterior à Lei n. 8.906/1994. 

Execução. Direito autônomo do advogado da parte.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, no período anterior à Lei n. 8.906/1994 

já era assegurado o direito autônomo do advogado de executar a sentença na parte 

relativa à fixação dos honorários advocatícios. Precedentes: REsp 541.308/RS, 3ª 

Turma, Rel. p/ acórdão Min. Castro Filho, DJ de 08.03.2004.

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 702.162/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ de 24.4.2006, grifei).

Também essa orientação teria sido seguida pelo em. Min. Luiz Fux, Relator no 

presente feito, que, consoante indicado acima, extraiu da jurisprudência desta e. Corte 

o entendimento de que estaria assegurado ao causídico, desde antes, o direito autônomo 

à execução das parcelas sucumbenciais.

De minha parte, porém, penso que, in casu, a leitura que melhor se ajusta às 

prescrições legais à época existentes, e a que melhor refl ete os termos da jurisprudência 

preponderante neste e. Superior Tribunal de Justiça, seria aquela em que se reconhece à 

própria parte os honorários estabelecidos judicialmente.”

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, extrai-se do Recurso 

Extraordinário 84.702/MG, de relatoria do em. Ministro Moreira Alves, a 

seguinte posição sobre a matéria:
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“Esse direito [execução autônoma de honorários pelo advogado], porém, deve 

ser entendido em termos, como é bem acentuado por Yussef Said Cahali (Honorários 

Advocatícios, n. 149, pág. 343, Ed. Rev. dos Tribunais, São Paulo, 1987):

Na realidade, embora o estatuto da Ordem assegure ao advogado direito 

autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários fi xados na 

condenação, pondendo, inclusive, requerer a sua dedução da quantia a ser recebida 

pelo constituinte através de levantamento ou precatório, a autonomia desse direito 

diz apenas com a via para a realização do crédito por honorários. Este crédito, porém, 

pertence originariamente ao vencedor, ponto a respeito do qual não pode remanescer 

dúvida, a teor do art. 20 do Código de Processo Civil. Desse direito originário do 

cliente vencedor é que resulta, por derivação, o direito do advogado, seja em razão 

da cessio iuris, seja em razão da expropriação ou transferência compulsória a seu 

favor. Direito autônomo, mas não originário, aquela autonomia pertinte aos meios 

de execução do crédito cedido ou transferido, o que legitima, aliás, a intervenção do 

advogado na causa, a que se insere como parte, nos limites da pretensão próprio 

objeto da cessão ou transferência.

Que o direito aos honorários é originariamente da parte vencedora, e não 

de seus advogado, resulta claro do caput do artigo 20 do atual Código de Processo 

Civil, sob cuja égide foi proferida, no caso, a sentença de primeiro grau. Com efeito, 

reza o citado dispositivo:

A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e 

os honorários advocatícios. Essa verba honorária será devida, também, nos casos em 

que o advogado funcionar em causa própria.

Trata-se, pois, de verba que, em virtude do princípio da sucumbência, acede, 

conjuntamente com a relativa às depesas processuais, à objeto da condenação” (grifei).

Não desconheço que recentemente a Primeira Turma do Excelso Supremo 

Tribunal Federal acompanhou o em. Ministro Relator Marco Aurélio e negou 

provimento ao agravo regimental na ACO 381.

A premissa que se verifi ca do voto do em. Ministro Relator foi que, no âmbito 

do STF havia o entendimento de os honorários pertencerem, via de regra, à parte 

vencedora, enquanto no STJ o entendimento estava sedimentado de forma inversa, 

ou seja, que pertenceria ao advogado, mesmo antes do advento da Lei n. 8.906/1994.

Contudo, não há essa unifi cação do entendimento nesta Corte Superior, inclusive, 

podendo ser observado da grande divergência ocorrida quando do primeiro julgamento 

deste processo, ora reapreciado, bem como nos inúmeros precedentes deste Tribunal 

acima citados.
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Desse modo, diante da divergência apresentada, penso que a melhor 

interpretação e aplicação das normas vigentes à época se coaduna com o voto 

do em. Ministro Moreira Alves no julgado acima, com a devida vênia aos 

posicionamentos contrários.

Reforça-se o acerto, a meu ver, o fato de que a a Lei n. 8.906/1994 

(EOAB) revogou o antigo estatuto da ordem dos advogados (Lei n. 4.215/1963), 

prevendo expressamente que os honorários dos advogados compreendiam os 

contratuais e de sucumbência (art. 22), modifi cando a legislação anterior que 

previa como direito do advogado os honorários contratuais (art. 96).

Observa-se do regramento do antigo estatuto (art. 96 da Lei n. 4.215/1963), 

que os honorários contratuais pertenceriam aos advogados e, na sua ausência, seriam 

fi xados conforme a lei.

O artigo 97 complementava a matéria, assegurando ao advogado “na falta 

de estipulação ou de acordo, os honorários serão fi xados por arbitramento judicial 

em porcentagem sôbre o valor da causa”.

Tais dispositivos, interpretados à luz dos artigos 20 e 23 do Código 

de Processo Civil de 1973 demonstram claramente que os honorários de 

sucumbência não seriam devidos aos advogados, como regra, em razão do 

princípio do “sucumbimento”.

Assim sendo, o novo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil 

expressamente consagrou pertencerem aos advogados os honorários de 

sucumbência, para modifi cação do sistema anterior.

Nesse sentido, reitero meu voto anterior:

“Não fosse assim, ademais, restaria sem sentido a alteração trazida pelo atual 

Estatuto da OAB, que, inquestionadamente, desnaturou o caráter compensatório dos 

honorários sucumbenciais e os transmutou em verba destinada aos advogados, passível 

de cumulação com valores convencionados em contrato. Confi ram-se, em relação à 

disciplina diferenciada havida antes e depois do advento da Lei n. 8.906/1994, 

as disposições do art. 22 desse diploma legal e as disposições do art. 96 da Lei n. 

4.215/1963 (hoje revogada):”

“Art. 22 - A prestação de serviço profi ssional assegura aos inscritos na OAB o 

direito aos honorários convencionados, aos fi xados por arbitramento judicial e aos de 

sucumbência.” (Lei n. 8.906/1994 - Estatuto da OAB atual).

“art. 96 - A prestação de serviço profi ssional assegura aos inscritos na Ordem 

o direito aos honorários contratados ou, na falta de contrato, os que forem fi xados na 

forma da lei.” (Lei n. 4.215/1963 - Estatuto da OAB revogado).
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Noutro giro, destaca-se que a própria admissão de compensação dos 

honorários em hipótese sucumbência recíproca exsurge do raciocínio de que os 

valores não pertenceriam aos advogados, mas à própria parte, senão vejamos.

O instituto de compensação previsto no artigo 368 do Código Civil 

preconiza que “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, 

as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.

Nesse sentido, é evidente que a admissão da compensação dos honorários 

em caso de sucumbência recíproca somente pode ser aceito em virtude do 

antigo caráter ressarcitório da sucumbência, ou seja, porque pertenceriam à 

parte vencedora, como forma de recompor seu prejuízo.

Assim não o fosse, seria admitir que um terceiro (advogado) suportasse 

prejuízo com direito próprio (honorários) em face de dívida de seu cliente 

sucumbente, que não condiz com o instituto da compensação.

Ressalta-se que o presente caso concreto, foi decidido em 1986, de modo 

que não há como aplicar a Lei n. 8.906/1994 retroativamente, de forma a 

legitimar a cobrança dos honorários advocatícios, contrariando o princípio 

constitucional da segurança jurídica.

Ante o exposto, com as devidas vênias ao em. Ministro Relator e todos que 

o acompanharam, voto com a divergência, para conhecer e dar provimento aos 

embargos de divergência.

É o voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Raul Araújo: Senhora Presidente, entendo que, no período 

anterior ao do atual Estatuto da Ordem dos Advogados e posterior ao advento 

do Código de Processo Civil de 1973, prevalente era a regra do art. 20 do 

Código de Processo, que assegurava os honorários sucumbenciais, em regra, para 

a parte vencedora, novidade de então. Somente com a chegada do atual Estatuto 

de 1994, Estatuto da Advocacia e da OAB, consolidou-se a modifi cação na 

titularidade do direito aos honorários de sucumbência.

Então, peço vênia, para acompanhar a divergência inaugurada pelo 

Ministro Mauro Campbell Marques. Voto com a divergência.
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VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cabe um relato preliminar.

O processo trata da execução de honorários advocatícios.

A pergunta central era se, na jurisprudência anterior ao advento da Lei 

n. 8.906/1994 e posterior ao Código de Processo Civil de 1973, os advogados 

possuíam direito autônomo aos honorários. Ou se, ao contrário, estes pertenciam 

à parte que, depois, poderia outorgar os mesmos honorários aos advogados por 

força de um contrato.

O Relator, Ministro Luiz Fux, negava provimento aos embargos de 

divergência.

Proferi voto-vista no qual inaugurei a divergência.

Após a coleta dos votos, foi constatado empate. O Ministro Ari Pargendler 

proferiu voto de desempate. Contudo, foi constatado que o eminente Presidente 

não poderia votar, uma vez que não participara do julgamento inicial.

Foi acolhida uma questão de ordem para anular o voto do Ministro 

Presidente, e o Vice-Presidente de então, Ministro Felix Fischer, proferiu o voto 

de desempate.

Pois bem.

Finalizado o julgamento de mérito, sobrevieram aclaratórios.

A Corte Especial acolheu os embargos de declaração e anulou o segundo 

julgamento para reverter ao resultado que continha o voto de desempate do 

Ministro Ari Pargendler, que, ressalto, não poderia votar. Com isso, o tema 

voltou ao momento de apreciação do mérito.

O Ministro Relator, Luis Felipe Salomão, conheceu do embargos de 

divergência e negou-lhes provimento, no que foi acompanhado pela Ministra 

Nancy Andrighi.

Em voto-vista, o Ministro Mauro Campbell Marques deu provimento aos 

embargos de divergência.

O Ministro Herman Benjamin, após pedido de vista, apresentou voto no 

sentido de negar provimento ao embargos de divergência, acompanhando o Relator, 

no que foi acompanhado pelo Ministro Benedito Gonçalves.

Em seu voto-vista, o Ministro Og Fernandes acompanhou o relator, negando 

provimento aos embargos de divergência.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

132

Pediu vista antecipada o Ministro Felix Fischer.

Memoriais apresentados pela parte embargante.

Cuida-se de embargos de divergência interpostos pela Cooperativa 

Central dos Produtores de Cana de Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo 

(COPERSUCAR) contra acórdão proferido em sede de agravo regimental 

no agravo de instrumento que, ao tratar de demanda sobre honorários 

sucumbenciais, negou provimento ao mérito do pleito formulado pela 

embargante. O acórdão embargado foi proferido pela Terceira Turma.

O cerne da divergência é a defi nição da extensão do direito subjetivo dos 

advogados às verbas de sucumbência, estatuído no revogado art. 99, § 1º, da Lei 

n. 4.215/1963, em relação ao direito da parte vencedora, tal como defi nido pelo 

art. 20 do Código de Processo Civil. Está fora de questão a incidência da Lei n. 

8.906/1994, diploma legal superveniente em relação à defi nição do direito em 

questão.

É certo que não houve revogação do art. 99, § 1º, da Lei n. 4.215/1963. O 

que ocorreu foi a necessidade de uma nova interpretação sistemática que visasse 

dar prevalência, no tocante ao manejo das verbas sucumbenciais, ao direito 

subjetivo do advogado ou da parte vencedora. Seria pouco razoável considerar 

que o advento do art. 20 do Código de Processo Civil não trouxe nenhuma 

alteração ao panorama normativo pátrio, suposta tese que seria esposada se 

defi nida a prevalência do art. 99, § 1º, do antigo estatuto.

A análise da legislação enseja a conclusão de que a modificação do 

panorama normativo foi efetivada do modo mais legítimo existente para o 

ordenamento: por meio de produção de uma nova lei. Não reconhecer isso seria 

considerar que o legislador produziu nova lei de forma inócua, já que ela não 

serviria para alterar o ambiente normativo existente.

O estudo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça demonstra que 

existe a divergência suscitada, com ênfase em julgados:

– Primeira Turma: REsp 8.352/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, julgado 

em 21.8.1995, DJ 16.10.1995, p. 34.610; REsp 659.293/SP, Rel. Min. Denise 

Arruda, julgado em 4.4.2006, DJ 24.4.2006, p. 362.

O que é certo é que a Primeira Turma, nos seus julgados históricos, acolheu 

a tese manejada pela embargante, especialmente no momento de transição 

normativa entre o antigo estatuto e o novo.

– Segunda Turma: REsp 27.638/SP, Rel. Min. Hélio Mosimann, Segunda 

Turma, julgado em 6.2.1995, DJ 20.3.1995, p. 6.104.
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Ele evidentemente abarca a tese da embargante. Todavia, existem decisões 

recentes neste órgão julgador colegiado que perfi lam na mesma direção da tese 

da embargante:

Processual Civil. Recurso especial. Inexistência de violação ao art. 535 do CPC. 

Honorários. Interpretação anterior à Lei n. 8.906/1994. Titularidade da parte 

vencedora.

1. Verifi ca-se que o acórdão recorrido analisou todas as questões atinentes à 

lide, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios 

de omissão, contradição ou obscuridade, a justifi car sua anulação por esta Corte. 

Tese de violação do art. 535 do CPC afastada.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífi ca no sentido de que antes 

do advento da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), a 

titularidade das verbas recebidas a título de honorários de sucumbência era da 

parte vencedora e, não, do seu respectivo advogado.

3. Recurso especial provido. (REsp 859.944/SC, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, julgado em 6.8.2009, DJe 19.8.2009.)

Fica claro que a Segunda Turma possui jurisprudência recente no amparo 

da tese manejada pela embargante.

– Terceira Turma: REsp 228.201/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado 

em 21.10.1999, DJ 29.11.1999, p. 162; REsp 254.057/PR, Rel. Min. Carlos 

Alberto Menezes Direito, julgado em 5.4.2001, DJ 11.6.2001, p. 204; REsp 

160.797/MG, Rel. Min. Costa Leite, Rel. p/ Acórdão Min. Nilson Naves, 

julgado em 13.5.1999, DJ 21.2.2000, p. 120.

Ainda, a Terceira Turma defi niu a sua posição recentemente a partir do 

julgado relatado pelo Min. Ari Pargendler:

Processo Civil. Honorários resultantes da sucumbência. Direito autônomo do 

advogado mesmo antes da Lei n. 8.906, de 2004. Sem embargo que a sucumbência 

seja evento relacionado às partes do processo, a coisa julgada não impede que o 

advogado reclame em nome próprio os respectivos honorários. A circunstância 

de que a liquidação de sentença tenha sido ativada pela parte não inibe os 

advogados de ajuizarem, em nome próprio, a execução. A jurisprudência da 

Terceira Turma se orientou no sentido de que os advogados têm direito autônomo 

aos honorários mesmo antes da Lei n. 8.906, de 1994. Agravo regimental 

desprovido. (AgRg no Ag 884.487/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, 

julgado em 6.12.2007, DJe 7.5.2008.)

– Quarta Turma: REsp 184.561/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 

julgado em 9.3.2006, DJ 24.4.2006, p. 400; REsp 541.189/RS, Rel. Ministro 
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Aldir Passarinho Junior, julgado em 5.10.2004, DJ 9.2.2005, p. 195; REsp 

115.156/RS, Rel. Originário Min. Cesar Asfor Rocha, Rel. Acórdão Min. Sálvio 

de Figueiredo Teixeira, julgado em 3.3.1998, DJ 7.12.1998; REsp 16.489/PR, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 12.5.1992, DJ 8.6.1992, 

p. 8.622; REsp 2.165/RS, Rel. Min. Bueno de Souza, julgado em 4.8.1992, DJ 

28.9.1992, p. 16.430.

Existem, ainda, os seguintes acórdãos no mesmo sentido da tese da 

embargante.

Processual Civil. Honorários sucumbenciais recebidos pela parte. Ação 

de cobrança movida pelo advogado empregado. Verba pertencente à parte 

vencedora, não ao causídico. Lei n. 4.215/1964, art. 99. Exegese. Matéria de fato. 

Reexame. Impossibilidade. Súmula n. 7-STJ.

I. Os honorários de sucumbência, na vigência da Lei n. 4.215/1964, pertenciam 

à parte e não ao seu advogado, de sorte que não prospera a ação movida por seu 

espólio contra a empresa empregadora, objetivando o recebimento da aludida 

verba que fora por ela recebida em execução de sentença contra a fazenda 

estadual em ação indenizatória patrocinada pelo causídico falecido. Precedentes 

do STJ.

II. Inexistência de contrato de honorários ou praxe em sentido contrário 

reconhecida pelas instâncias ordinárias, conclusão que não pode ser revista ante 

o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III. Recurso especial não conhecido. (REsp 188.768/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho 

Junior, Quarta Turma, julgado em 15.12.2005, DJ 20.3.2006, p. 274.)

Processo Civil. Honorários advocatícios. Sucumbência. Execução. Legitimidade. 

Interpretação anterior à Lei n. 8.906/1994. Agravo desprovido.

I - Anteriormente à Lei n. 8.906/1994, a jurisprudência do Tribunal era no 

sentido de que, na ausência de convenção em contrário, os honorários da 

sucumbência constituíam direito da parte e se destinavam a reparar ou minimizar 

os prejuízos em face da causa ajuizada.

II - No caso, o acórdão impugnado assentou expressamente a existência de 

cessão de honorários da parte ao advogado. Daí a legitimidade do profi ssional 

para executar, em nome próprio, a verba de sucumbência, sendo vedado na 

instância especial o exame de fatos da causa e de cláusulas. (AgRg no Ag 249.734/

RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 15.8.2000, DJ 

25.9.2000, p. 108.)

Pode-se evidenciar que a jurisprudência da Quarta Turma é fi rme no 

sentido da impossibilidade de interpretação retroativa da Lei n. 8.906/1994 para 
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a regência de fatos ocorridos sob a égide do antigo estatuto, após o advento do 

Código de Processo Civil, de 1973.

Sintetizo.

Fica claro que alguns dos acórdãos listados em apoio à tese dos embargados 

estão relacionados com a mencionada delegação da parte vencedora aos 

causídicos, ou seja, aos casos que tratavam de advogados que detinham contratos 

e poderes delegados pela parte. Todavia, o direito subjetivo à percepção da 

sucumbência era da parte vencedora, que delegava as verbas aos advogados.

Hão de ser consideradas a evolução legislativa e a fixação do direito 

previsto no ordenamento pátrio, com respeito ao tempo de cada lei em relação 

à sua incidência. Assim, interpretar o direito também requer ter analisada a 

situação temporal de cada momento factual da constituição da relação jurídica.

A legislação antiga (Lei n. 4.215/1963, anterior ao Código de Processo 

Civil de 1973) abrigou a atribuição de tal direito subjetivo aos causídicos, 

com poucas restrições. O legislador pátrio modifi cou este quadro normativo e 

reforçou as restrições por meio da norma trazida pelo Código de Processo Civil.

Resta evidente que, sob a égide do antigo estatuto e após o advento do 

CPC, o grau de autonomia da execução dos honorários sucumbenciais pelos 

advogados submetia-se à prevalência do direito subjetivo da parte vencedora.

No caso concreto, é necessário reconhecer que inexiste nos autos a 

demonstração de que houve avença entre a parte vencedora e seus advogados, 

para atribuição do direito subjetivo autônomo às verbas sucumbenciais; logo, 

não há falar em cessão do direito da parte aos advogados.

Ao se valorar o passado, é preciso ter em conta o ordenamento jurídico 

vigente àquela época, sob pena de regrá-lo com um direito que era inexistente, 

acrescido do risco de perda da segurança jurídica, já que seria impossível prever 

a avaliação jurídica que seria usada no futuro para julgar determinada relação.

Por fi m, há que acompanhar a divergência, agora inaugurada pelo Ministro 

Mauro Campbell Marques, em razão da qualidade dos seus argumentos.

Ante o exposto, dou provimento aos embargos de divergência para 

reconhecer que o direito subjetivo dos advogados à percepção dos honorários 

de sucumbência deve ser compatibilizado com o direito da parte vencedora, 

submetido seu direito subjetivo a ela, portanto, nos termos do art. 20 do Código 

de Processo Civil.

É como penso. É como voto.
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VOTO VENCIDO

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

impressionou-me esse argumento do eminente Ministro Felix Fischer, em que 

Sua Excelência escreveu: ressalte-se que o presente caso concreto foi decidido em 

1986, de modo que não há como aplicar a Lei n. 8.906/1994 retroativamente, de 

forma a legitimar a cobrança de honorários advocatícios, contrariando o princípio 

constitucional da segurança jurídica.

2. Entendi perfeitamente o voto do eminente Ministro Relator e o dos 

que o seguiram. Um voto, como acabei de dizer, muito estruturado, convincente, 

pesquisado e apoiado em magistério jurisprudencial, mas tenho para mim que a 

melhor orientação, com todo o respeito, é aquela da divergência.

3. Percebo que, ao menos com relação a esse ponto, seria necessária a 

mudança do Estatuto da Ordem, pois, de outra forma, a Lei n. 8.906/1994 não 

produziu seus efeitos. Se o entendimento já era dessa forma, qual a fi nalidade 

dessa lei? A meu ver, se já era assim, como explica o eminente Ministro Luis 

Felipe Salomão, se sempre foi assim, como diz o Supremo Tribunal Federal, por 

que veio o novo Estatuto afi rmar isso?

4. Senhora Presidente, peço vênia aos que entenderam com o eminente 

Relator e, respeitosamente, voto com a divergência.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Na origem, cuida-se de execução de sentença, 

proferida em ação de execução para cobrança de dívida — consubstanciada em 

3 (três) notas promissórias — julgada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 

100.397 na sessão de 27.09.1985, cujo relator para acórdão foi o Ministro Oscar 

Corrêa, onde restou consignado na parte fi nal do voto vencedor (fl . 160):

Nestes termos, e pedindo vênia ao Eminente Relator pela discordância e à 

Turma pela extensão das considerações que me senti obrigado a fazer, seduzido 

pelo tema processual — espécie de diversão no acúmulo de autos — nos termos 

do art. 267, IV e VI do CPC, declaro extinto o processo e condeno a A. Recorrida 

nas despesas e honorários de advogado, que fi xo em 10% sobre o valor da causa, 

de acordo com o art. 20, § 3º do CPC.

Em 23.10.1986, foi homologada a conta de liquidação (fl . 178), sendo que, 

em 27.12.2004, Vicente de Paula Miller Parricelli, Rubens Traldi, José Guilherme 
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Vilella e Celso Neves, na condição de procuradores da Central Paulista de Açúcar 

e Álcool Ltda., requereram a execução da sentença como titulares dos honorários 

de sucumbência, na forma do artigo 23 da Lei n. 8.906/1994.

A parte executada, Cooperativa Central dos Produtores de Açúcar e Álcool 

Ltda., sob a nova denominação de COPERSUCAR - Cooperativa dos Produtores 

de Cana de Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, propôs exceção de pré-

executividade que, indeferida liminarmente na primeira instância, foi conhecida 

mas rejeitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que decidiu nos 

seguintes termos, quanto aos honorários (fl . 380):

Execução de título judicial. Honorários advocatícios. Legitimidade ativa dos 

advogados. Aplicação do disposto no art. 23, da Lei n. 8.906/1994, que reconhece 

o direito autônomo do causídico para promover a execução da sentença que 

arbitrou seus honorários. Exceção de pré-executividade rejeitada. Recurso 

parcialmente provido.

Vale dizer, a Corte Paulista reconheceu o direito autônomo dos advogados 

promoverem a execução dos honorários de sucumbência, não existindo dúvida 

quanto à sua legitimação ativa (fl . 382).

Após ver rejeitados os embargos declaratórios opostos em face do acórdão 

acima transcrito, COPERSUCAR interpôs recurso especial, amparada nas 

letras “a” e “c” da Constituição Federal, alegando que o aresto estadual violou o 

artigo 23 da Lei n. 8.906/1994; o artigo 99, § 1º, da da Lei n. 4.215 de 1963; e 

os artigos 20, 468, 535 e 610 do CPC/1973.

Inadmitido o apelo nobre na origem, foi interposto agravo de instrumento, 

distribuído ao Ministro Ari Pargendler, que singularmente negou provimento ao 

recurso (fl s. 1.093/1.097), sendo a referida decisão mantida pela Terceira Turma 

na sessão de 06.12.2007, assim restando minutado o aresto (fl s. 1.171/1.179):

Processo Civil. Honorários resultantes da sucumbência. Direito autônomo 

do advogado mesmo antes da Lei n. 8.906, de 2004. Sem embargo de que a 

sucumbência seja evento relacionado às partes do processo, a coisa julgada não 

impede que o advogado reclame em nome próprio os respectivos honorários. 

A circunstância de que a liquidação de sentença tenha sido ativada pela 

parte não inibe os advogados de ajuizarem, em nome próprio, a execução. A 

jurisprudência da Terceira Turma se orientou no sentido de que os advogados têm 

direito autônomo aos honorários mesmo antes da Lei n. 8.906, de 1994. Agravo 

regimental desprovido.
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Em face desse acórdão, houve oposição de embargos declaratórios pela 

COPERSUCAR, rejeitados em julgamento ocorrido em 24.06.2008, assim 

ementado:

Processo Civil. Embargos de declaração. Obscuridade, contradição e omissão 

inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.

Irresignada, a COPERSUCAR interpôs os presentes embargos de 

divergência, alegando a existência de dissídio jurisprudencial, apontando como 

paradigmas os seguintes arestos desse Tribunal Superior:

Civil e Processual. Acórdão estadual. Nulidade não configurada. Ação 

de cobrança de honorários sucumbenciais contra ex-empregador. Retroação 

indevida da Lei n. 8.906/1994. LICC, art. 2º. Improcedência.

I. Nulidade não configurada, eis que não detectada omissão no aresto 

objurgado, apenas decisão contrária à pretensão do réu.

II. Os honorários advocatícios de sucumbência pertenciam, na égide da Lei 

n. 4.215/1963, à parte e não a seu patrono, no caso, empregado do quadro da 

própria instituição bancária, desligado ainda em 1991, portanto muito antes do 

novel Estatuto da OAB, inaplicável, destarte, à espécie, retroativamente.

III. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 184.561/PR, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado 

em 09.03.2006, DJ 24.04.2006, p. 400)

Processual Civil. Honorários sucumbenciais. Condenação que remonta à 

época da Lei n. 4.215/1964. Verba pertencente à parte. Execução promovida pelo 

advogado. Ilegitimidade. Extinção.

I. Sob a égide da Lei n. 4.215/1964, os honorários advocatícios pertenciam à 

parte, como ressarcimento com os gastos efetuados com a sua defesa, e não ao 

advogado, situação que somente veio a se modifi car com o advento do novo 

Estatuto da OAB, instituído pela Lei n. 8.906/1994, aqui inaplicável.

II. Precedentes do STJ.

III. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 541.189/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado 

em 05.10.2004, DJ 09.02.2005, p. 195)

Processo Civil. Honorários advocatícios. Sistema anterior à Lei n. 8.906/1994. 

Legitimação. Lei n. 4.215/1963, art. 99. Recurso provido.

- No sistema anterior à Lei n. 8.906/1994, à falta de convenção em contrário, 

os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência destinavam-se à parte 
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vencedora, para ressarcir-se, pelo menos em tese, dos gastos na contratação do 

profi ssional.

(REsp 115.156/RS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Rel. p/ Acórdão Min. Sálvio 

de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 03.03.1998, DJ 07.12.1998, p. 87)

Processual Civil. Honorários advocatícios. Direito autônomo do profi ssional. 

Legitimidade ativa para a execução.

1. Causídicos que, tomando a dianteira do respectivo constituinte, 

promoveram, em nome próprio, execução de honorários decorrentes de 

sucumbência em ação judicial (art. 99 e parágrafos, Lei n. 4.215/1963; art. 20, CPC).

2. A falta de contrato escrito ou de outro documento, nos autos, que 

dispusesse em sentido contrário, tem-se que os advogados, na qualidade de 

meros representantes da parte, não são os vencedores da demanda, sendo 

descabido arvorarem-se como credores portadores de título executivo judicial.

3. Ilegitimidade ativa “ad causam” reconhecida.

4. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 2.165/RS, Rel. Ministro Bueno de Souza, Quarta Turma, julgado em 

04.08.1992, DJ 28.09.1992, p. 16.430)

Processual Civil. Honorários advocatícios. Direito autônomo do advogado para 

a cobrança. Legitimidade. CPC, art. 20 - Lei n. 4.215/1963 (art. 99, parag. 1.).

1. Os honorários advocatícios, por condenação na sentença, pertencem a 

parte vencedora, que não se confunde com o procurador judicial (art. 20, CPC). A 

autonomia prevista para a execução, com o fi m de cobrar honorários, pressupõe 

não haja o outorgante remunerado seu procurador judicial (art. 99 - caput - parte 

fi nal - Lei n. 4.215/1963).

2. Demonstrado o pagamento, com expressa quitação, o advogado não tem 

interesse econômico, com autonomia, nos mesmos autos, para a execução de 

honorários profi ssionais.

3. Recurso improvido.

(REsp 8.352/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em 

21.08.1995, DJ 16.10.1995, p. 34.610)

Execução. Liquidação da sentença. Honorários da sucumbência. Pagamento 

destinado ao vencedor da causa. Artigo 20, do Código de Processo Civil.

Determina o artigo 20 da Lei Processual Civil que os honorários resultantes da 

sucumbência serão pagos ao vencedor e não ao patrono do vencedor.

A verba honorária é, portanto, em princípio, destinada a parte, a fi m de mitigar 

os prejuízos advindos do ajuizamento da causa.
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Havendo convenção em contrário, então sim, tem o advogado direito à verba 

ajustada no contrato.

(REsp 27.638/SP, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, julgado em 

06.02.1995, DJ 20.03.1995, p. 6.104)

Defende a embargante, em síntese, a prevalência da tese adotada pelos 

paradigmas, no sentido de que, antes da edição da Lei n. 8.906/1994, o advogado 

não teria direito autônomo a executar honorários de sucumbência.

Ficou devidamente caracterizado o dissenso pretoriano, com a 

demonstração do confronto de teses entre o acórdão embargado oriundo da 

Terceira Turma — proferido em agravo de instrumento que versou sobre a 

tese de mérito do especial — e os paradigmas da Primeira, Segunda e Quarta 

Turmas, acima transcritos.

Após o voto do eminente Ministro Relator e dos ilustres Colegas, 

inaugurada a divergência pelo Ministro Mauro Campbell Marques, pedi vista 

para melhor estudar o tema.

O ponto central da presente controvérsia reside na defi nição das regras jurídicas 

a serem aplicadas na execução de honorários proposta pelos causídicos da parte 

vencedora, a fi m de estabelecer-se, a partir dessa premissa, se possuíam os advogados 

direito autônomo em relação à sucumbência antes da Lei n. 8.906/1994, vale dizer, 

quando vigiam, simultaneamente, o artigo 20 do CPC/1973 e o artigo 99, § 1º, da 

Lei n. 4.215/1963.

Inicialmente, afasta-se a incidência da Lei n. 8.906/1994 à hipótese dos 

autos, porque, embora a execução dos honorários tenha sido ajuizada em 

24.12.2004, a contratação dos causídicos para o ajuizamento da ação — origem 

do direito material aqui discutido — ocorreu na vigência da Lei n. 4.215/1963 e 

do artigo 20 do CPC/1973.

Pode-se, ainda, acrescer a esse fundamento que a decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE n. 100.397, base da pretensão executiva 

objeto da exceção de pré-executividade ora examinada, ocorreu na sessão de 

27.09.1985, com acórdão publicado no DJ de 07.03.1986, fatos surgidos bem 

antes do advento da referida Lei n. 8.906/1994 - Estatuto da Advocacia, que 

não pode ser aplicada retroativamente à sua vigência.

Nesse sentido:

Honorários advocatícios sucumbenciais. Regência pela Lei n. 4215/1963. Verba 

de propriedade do constituinte. Inexistência de previsão contratual em sentido 
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diverso. Inaplicabilidade do sistema de autonomia dos honorários advocatícios, 

instituído pelo Estatuto da Advocacia. Lei n. 8.906/1994.

1.- Não tendo havido previsão contratual no sentido de que honorários 

advocatícios sucumbenciais, gerados sob a vigência da Lei n. 4.215/1965, 

pertencessem ao Advogado, prevalece o sistema dessa lei, de serem da 

titularidade do cliente, não retroagindo a eles a Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da 

Advocacia), que instituiu a autonomia do direito a honorários advocatícios de 

sucumbência.

2.- Recurso Especial Improvido.

(REsp 1.087.095/MT, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 

27.03.2012, DJe 13.04.2012)

Administrativo. Desapropriação. Juros compensatórios e moratórios. 

Honorários.

[...]

4. A sucumbência reger-se-á pela lei vigente à data da sentença que a impõe 

pelo que deve ser observado o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, com a 

modifi cação introduzida pela MP n. 1.577/1997, observando-se o limite máximo 

de 5% (cinco por cento).

5. Recurso especial parcialmente provido, tão-somente, para determinar a 

observância do limite máximo, de 5% (cinco por cento) de verba honorária.

(REsp 426.453/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15.10.2002, 

DJ 04.11.2002, p. 159)

Administrativo. Desapropriação. [...] Honorários. Aplicação da lei no tempo. Lei 

vigente à data da sentença.

[...]

27. A sucumbência nas ações expropriatórias rege-se pela lei vigente à data 

da sentença que a impõe, devendo ser observado o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei 

n. 3.365/1941, com a modifi cação introduzida pela MP n. 1.997-37 de 11.04.2000, 

(originária MP n. 1.577/1997, cuja última edição de 24.08.2001, é a MP n. 

2.183/1956), observando-se o limite máximo de 5% (cinco por cento).

[...]

(REsp 750.050/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 

05.10.2006, DJ 07.11.2006, p. 242)

Recurso especial. Honorários de sucumbência. Direito autônomo do advogado. 

Contratação do advogado na vigência da Lei n. 4.215/1963 e sentença proferida 

já na vigência da Lei n. 8.906/1994. Autonomia do direito aos honorários não 

reconhecida.
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1.- Na hipótese em que a contratação do advogado se deu na vigência da Lei 

n. 4.215/1963 e a Sentença foi proferida já na vigência da Lei n.º 8.906/1994, o 

diploma legal aplicável é aquele vigente à época da contratação dos serviços 

profi ssionais do Advogado, ou seja, a Lei n. 4.215/1963, uma vez que as normas 

insertas nos arts. 23 e 24, § 3º, do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados 

do Brasil (Lei n. 8.906/1994) tem natureza material e não processual, não tendo 

portanto aplicação imediata para atingir as relações contratuais anteriormente 

estabelecidas. (grifo nosso)

[...]

(REsp 550.466/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 

1º.12.2011, DJe 13.12.2011)

Afastada, pois, a incidência da Lei n. 8.906/1994 à hipótese dos autos, cabe 

agora o exame do antigo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil — Lei n. 

4.215 de 27 de abril de 1963.

Destaca-se que o artigo 96, caput, do referido diploma legal, de forma 

cristalina afi rma ter o advogado direito somente aos honorários contratados e, 

apenas quando faltar o contrato, direito à verba arbitrada na forma da lei.

Confi ra-se:

Capítulo VI

Dos honorários profi ssionais

Art. 96. A prestação de serviço profi ssional assegura aos inscritos na Ordem o 

direito aos honorários contratados ou, na falta de contrato, dos que forem fi xados na 

forma desta lei. (grifo nosso)

[...]

Inexistindo contrato disciplinando os honorários, seriam eles fi xados em 

percentual sobre o valor da causa, mediante arbitramento judicial, obedecidos os 

parâmetros do artigo 97:

Art. 97. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários serão fi xados por 

arbitramento judicial em percentagem sobre o valor da causa.

§ 1º Nos casos que versem sobre serviço, monte ou bens de valor reduzido em 

que o critério da percentagem possa conduzir a, honorários ínfi mos, arbitrar-se-á 

a remuneração compatível com o trabalho.

§ 2º No caso em que o objeto da ação ou do serviço não tenha valor econômico, 

ou quando o que lhe for atribuído não corresponda à real da e, arbitrar-se-á 

igualmente, a remuneração compatível com o trabalho.
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§ 3º Proceder-se-á a exame pericial, se a fixação do valor da causa ou do 

serviço depender de avaliação, e esta exigir conhecimento especializado.

§ 4º Nas ações de indenização por ato ilícito o valor da causa, será o montante 

do dano apurado e, quando se tratar de ilícito contra a pessoa, o da soma, dos 

danos emergentes com o capital fi xado para a constituição da renda.

§ 5º Na fi xação dos honorários os arbitradores e o juiz terão em conta:

a) o grau de zelo e competência do profi ssional;

b) o lugar da prestação do serviço;

c) o caráter da intervenção, conforme se trata de cliente avulso, habitual ou 

permanente;

d) a possibilidade de fi car o advogado impedido de intervir em outros casos ou 

de encontrar difi culdades peculiares no exercício do mandato.

O artigo 99 da Lei n. 4.215/1963 previa a faculdade de o causídico com 

honorários contratados requerer judicialmente o recebimento direto dos seus 

valores, que seriam deduzidos da quantia a ser percebida pelo constituinte.

Art. 99. Se o advogado fizer juntar aos autos, até antes de cumprir-se o 

mandato de lavramento ou precatório, o seu contrato de honorários, o juiz 

determinará lhe sejam estes pagos diretamente, por dedução de quantia a ser 

recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

O § 1º do dispositivo acima transcrito tratava, por sua vez, dos honorários 

fi xados na condenação, possibilitando ao advogado, na hipótese, a execução 

direta da sentença quanto a esse ponto específi co.

§ 1º Tratando-se de honorários fixadas na condenação, tem o advogado 

direito autônomo para executar a sentença nessa parte podendo requerer que o 

precatório, quando este for necessário, seja, expedido em seu favor. (grifo nosso)

Não se tem dúvida, pois, como bem afirmado pelo Ministro Mauro 

Campbell em seu voto-vista, que sob a égide do Estatuto da Ordem dos 

Advogados do Brasil de 1963 e anteriormente à vigência do Código de Processo 

Civil de 1973, os advogados tinham direito somente aos honorários contratados, 

ocorrendo o arbitramento judicial na ausência destes.

A partir dessa importante premissa deve ser interpretada a expressão 

“direito autônomo”, prevista no § 1º do artigo 99 acima transcrito.

Note-se, tão somente como reforço de argumentação, que o atual Estatuto 

da Advocacia, ao contrário do anterior, assegura expressamente aos causídicos 
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inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o direito aos honorários 

convencionados, aos fi xados por arbitramento judicial e à verba de sucumbência, 

bem como o direito autônomo do advogado à execução dos honorários, 

conforme se depreende dos artigos 22 e 23 da Lei n. 8.906/1994:

Capítulo VI

Dos Honorários Advocatícios

Art. 22. A prestação de serviço profi ssional assegura aos inscritos na OAB o 

direito aos honorários convencionados, aos fi xados por arbitramento judicial e aos de 

sucumbência. (grifo nosso)

[...]

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou 

sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a 

sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja 

expedido em seu favor. (grifo nosso)

Prosseguindo no exame da questão, com a edição da Lei n. 5.869, em 11 de 

janeiro de 1973, surgiu nova previsão legal quanto à matéria:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou e os honorários advocatícios. (grifo nosso).

O referido artigo 20 do CPC/1973 sofreu nova alteração pela Lei n. 6.355, 

de 8 de setembro de 1976, fi cando assim a redação do mencionado dispositivo:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, 

nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (grifo nosso)

Indubitável que o referido dispositivo legal passa também a regular a 

matéria, determinando expressamente no caput — seja na redação original, 

seja na redação alterada pela Lei n. 6.355/1976 — que “a sentença condenará 

o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários 

advocatícios”.

Entendo, portanto, que o artigo 20 do CPC/1973 alterou o alcance do artigo 99, 

§ 1º, do antigo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil — sem revogá-lo tácita 

ou expressamente, diga-se, de passagem — para restringir ainda mais a autonomia 

relativa do advogado na execução dos seus honorários, submetendo-a claramente ao 

direito subjetivo da parte vencedora.
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Sobre o tema, o magistério de Yussef Said Cahali:

Os honorários de advogado a serem pagos pelo vencido pertenciam 

originariamente à parte vencedora, como indenização pelas despesas a que 

foi compelido para ver reconhecido o seu direito em juízo; embora o Estatuto 

da Ordem assegurasse ao advogado direito autônomo para executar a 

sentença na parte relativa aos honorários fixados na condenação, podendo, 

inclusive, requerer a sua dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte 

através de levantamento ou precatório. a autonomia desse direito dizia com 

a via para realização do crédito por honorários. Este crédito, porém, pertencia 

originariamente ao vencedor, ponto a respeito do qual não podia remanescer 

dúvida, a teor do art. 20 do CPC, uma vez suprimido o art. 26 do Projeto do Código 

Civil pela Emenda 127. Desse direito originário do cliente vencedor é que resulta, 

por derivação, o direito do advogado, seja em razão da cessio juris, seja em razão 

da expropriação ou transferência compulsória a seu favor: direito autônomo, 

mas não originário, aquela autonomia pertine aos meios de execução do crédito 

cedido ou transferido, o que legitima, aliás, a intervenção do advogado na causa, 

na qual se insere como parte, nos limites da pretensão própria objeto da cessão 

ou transferência; direito autônomo quanto à forma processual de seu exercício, 

mas derivado ou originado do direito da parte vencedora, titular do crédito 

originário transferido.

Dessa inserção do advogado na relação processual executória resultava a sua 

condição de litisconsorte, ainda que para postular direito próprio, distinto do das 

partes, e que, inclusive, o legitimava (conforme se reconheceu) para recorrer da 

sentença em matéria de honorários.

(In: Honorários Advocatícios. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 

388-389)

A meu ver, no caso em exame, não se pode cogitar da aplicação retroativa 

da Lei n. 8.906/1994, pelas razões expostas linhas atrás, porque incidentes a Lei 

n. 4.215/1963 e o artigo 20 do CPC/1973, pertencendo, pois, os honorários à parte 

vencedora, de forma que o advogado somente poderia executá-los diretamente por 

disposição contratual em sentido diverso, situação não comprovada nos autos.

Afi gura-se, ainda, cristalino que, sob a égide do artigo 20 do CPC/1973, 

havia a prevalência do princípio da sucumbência, no sentido de que o objetivo das 

verbas de sucumbência seria ressarcir a parte vencedora da lide pelas despesas 

decorrentes da contratação de advogado para exercer sua defesa nos autos.

E como bem destacado no voto-vista do Ministro Mauro Campbell 

Marques, a exposição de motivos do Código de Processo Civil de 1973 informa 

que nesse diploma legal houve expressamente a adoção do princípio do 

sucumbimento, segundo a lição de Chiovenda:
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O projeto adota o princípio do sucumbimento, pelo qual o vencido responde 

por custas e honorários advocatícios em benefício do vencedor (art. 23). “O 

fundamento desta condenação”, como escreveu Chiovenda, “é o fato objetivo 

da derrota; e a justifi cação deste instituto está em que a atuação da lei não deve 

representar uma diminuição patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva; por 

ser interesse do Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo de 

quem tem razão e por ser, de outro turno, que os direitos tenham um valor tanto 

quanto possível nítido e constante” (Chiovenda, Instituições de direito processual 

civil, trad. bras., com notas de Liebman, v. 3, p. 285).

Nessa linha de entendimento à qual me filio, destaco os seguintes 

precedentes dessa Corte Superior:

Honorários advocatícios sucumbenciais. Regência pela Lei n. 4.215/1963. Verba 

de propriedade do constituinte. Inexistência de previsão contratual em sentido 

diverso. Inaplicabilidade do sistema de autonomia dos honorários advocatícios, 

instituído pelo Estatuto da Advocacia. Lei n. 8.906/1994.

1.- Não tendo havido previsão contratual no sentido de que honorários 

advocatícios sucumbenciais, gerados sob a vigência da Lei n. 4.215/1965, 

pertencessem ao Advogado, prevalece o sistema dessa lei, de serem da titularidade 

do cliente, não retroagindo a eles a Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), que 

instituiu a autonomia do direito a honorários advocatícios de sucumbência. (grifo 

nosso)

2.- Recurso Especial Improvido.

(REsp 1.087.095/MT, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 

27.03.2012, DJe 13.04.2012)

Processual Civil. Recurso especial. Inexistência de violação ao art. 535 do CPC. 

Honorários. Interpretação anterior à Lei n. 8.906/1994. Titularidade da parte 

vencedora.

1. Verifi ca-se que o acórdão recorrido analisou todas as questões atinentes à 

lide, só que de forma contrária aos interesses da parte.

Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justifi car 

sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC afastada.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífi ca no sentido de que antes do 

advento da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), a 

titularidade das verbas recebidas a título de honorários de sucumbência era da parte 

vencedora e, não, do seu respectivo advogado. (grifo nosso)

3. Recurso especial provido.

(REsp 859.944/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 06.08.2009, DJe 19.08.2009)
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Processual Civil. Recurso especial. Honorários sucumbenciais. Débito de 

natureza alimentícia. Acórdão decidido por fundamentos de índole constitucional. 

Impossibilidade de análise na via recursal eleita. Titularidade, em princípio, 

do advogado da parte vencedora, permitida convenção em sentido contrário. 

Possibilidade da expedição de precatório distinto para a verba de sucumbência. 

Direito autônomo do advogado.

1. A questão em torno da natureza da verba recebida a título de honorários de 

sucumbência — se possui ou não caráter alimentício — foi decidida pela Corte de 

origem por fundamentos de índole eminentemente constitucional, insuscetíveis 

de apreciação em sede de recurso especial.

2. A análise de matéria constitucional, em sede de recurso especial, é alheia à 

competência atribuída a esta Superior Corte de Justiça, a teor do disposto no art. 

105, III, da Constituição Federal.

3. A Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), ao contrário 

da legislação anterior que disciplinava a matéria, modifi cou a titularidade das verbas 

recebidas a título de honorários de sucumbência, passando-as da parte vencedora 

para o seu respectivo advogado. (grifo nosso)

4. Até prova em contrário, os honorários sucumbenciais são devidos ao advogado 

da parte vencedora, “tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta 

parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu 

favor”, independentemente da juntada de cópia do contrato de prestação de serviços 

advocatícios. (grifo nosso)

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 659.293/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 

04.04.2006, DJ 24.04.2006, p. 362)

Processual Civil. Honorários sucumbenciais recebidos pela parte. Ação 

de cobrança movida pelo advogado empregado. Verba pertencente à parte 

vencedora, não ao causídico. Lei n. 4.215/1964, art. 99. Exegese. Matéria de fato. 

Reexame. Impossibilidade. Súmula n. 7-STJ.

I. Os honorários de sucumbência, na vigência da Lei n. 4.215/1964, pertenciam 

à parte e não ao seu advogado, de sorte que não prospera a ação movida por seu 

espólio contra a empresa empregadora, objetivando o recebimento da aludida verba 

que fora por ela recebida em execução de sentença contra a fazenda estadual em 

ação indenizatória patrocinada pelo causídico falecido. Precedentes do STJ. (grifo 

nosso)

II. Inexistência de contrato de honorários ou praxe em sentido contrário 

reconhecida pelas instâncias ordinárias, conclusão que não pode ser revista ante o 

óbice da Súmula n. 7 do STJ. (grifo nosso)

III. Recurso especial não conhecido.
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(REsp 188.768/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado 

em 15.12.2005, DJ 20.03.2006, p. 274)

Ressalto, ainda, na fi rme convicção de que os honorários sucumbenciais 

em apreciação pertencem à parte vencedora, precedente da lavra do eminente 

Ministro Hélio Mosimann sobre o tema em questão — REsp n. 27.638-3/SP 

—, no qual afi rma Sua Excelência:

Com efeito, segundo reza expressamente a lei, a verba deve ser paga ao 

vencedor, que não se confunde com a pessoa do seu patrono. A condenação decorre 

da sucumbência e não de cláusula contratual. Assim sendo, o pagamento deve 

mesmo ser efeito, em princípio, à parte vencedora, a não ser que exista contrato 

entre as parte dispondo de forma diferente. Mas não é o caso, pois nem se fala em 

qualquer contrato. (grifo nosso)

Eis a ementa do referido julgado:

Execução. Liquidação da sentença. Honorários da sucumbência. Pagamento 

destinado ao vencedor da causa. Artigo 20, do Código de Processo Civil. 

Determina o artigo 20 da Lei Processual Civil que os honorários resultantes da 

sucumbência serão pagos ao vencedor e não ao patrono do vencedor.

A verba honoraria é, portanto, em princípio, destinada a parte, a fi m de mitigar 

os prejuízos advindos do ajuizamento da causa.

Havendo convenção em contrário, então sim, tem o advogado direito a verba 

ajustada no contrato.

(REsp 27.638/SP, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, julgado em 

06.02.1995, DJ 20.03.1995, p. 6.104)

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Ministro relator e aos demais 

Colegas que seguiram seu entendimento, acompanho a divergência inaugurada 

pelo Ministro Mauro Campbell Marques, para conhecer do recurso e dar-lhe 

provimento, na forma acima explicitada.

É o voto.

VOTO-PRELIMINAR

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 1. Eminentes Colegas, 

diante dos debates travados na sessão de julgamento anterior, retorno ao tema da 

admissibilidade e analiso o cabimento dos presentes embargos de divergência.
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Extrai-se o seguinte trecho da decisão que negou provimento ao agravo de 

instrumento no âmbito desta Corte:

[...]

2. O thema decidendum já foi enfrentado pela 3ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça.

No julgamento do REsp n. 541.308, de que fui o relator originário sustentei que

Até a Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, os honorários arbitrados por 

sentença constituíam direito da parte, e não do advogado. O artigo 23 dessa 

lei criou um novo regime, dizendo expressamente que “os honorários incluídos 

na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, 

tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte” (DJ. 

08.03.2004).

Prevaleceu, no entanto, o voto do Ministro Castro Filho, relator p/o acórdão, 

que foi assim ementado:

Embargos à execução de honorários advocatícios. Legitimidade ativa do 

advogado. Compensação.

I - O advogado tem direito autônomo de executar a decisão judicial, na 

parte em que condenou o vencido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, 

exegese admitida por esta Corte ainda na vigência da legislação anterior à 

Lei n. 8.906/1994, que alterou o artigo 23 do antigo Estatuto da OAB.

II - A nova redação do § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil 

deixa induvidoso a possibilidade de fi xação dos honorários advocatícios na 

execução e nos embargos.

III - É inadmissível a compensação dos honorários advocatícios, objeto 

desta execução, com os créditos existentes entre o banco e as empresas 

que se utilizaram dos serviços profi ssionais dos exeqüentes.

Recurso especial não conhecido (fl . 615, 4º vol.).

Na ocasião, além do Ministro Castro Filho, pediram vista dos autos o Ministro 

Menezes Direito e a Ministra Nancy Andrighi.

Quer dizer, a Terceira Turma adotou o ponto de vista de que os advogados têm 

direito autônomo aos honorários antes da Lei n. 8.906, de 1994, depois do estudo 

acurado dos autos de, pelo menos, quatro de seus cinco ministros.

Nos dizeres do Ministro Vitor Nunes Leal, citado por Arnaldo Vasconcellos 

(Teoria da Norma Jurídica, Malheiros Editores, São Paulo, 5ª edição, 2ª tiragem, 

p. 192), “a jurisprudência é do Tribunal, e não dos Ministros individualmente 

considerados”.
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Por isso, à vista do que decidiu a Turma já não é possível a seus membros 

adotar orientação que dela diverge.

Conseqüentemente, o tribunal a quo – que prestou jurisdição completa, sem 

qualquer ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil - não contrariou o art. 20 

do Código de Processo Civil, nem o art. 99, § 1º, da Lei n. 4.215, de 1965 ou o art. 

23 da Lei n. 8.904, de 1994.

Os arts. 468 e 610 do Código de Processo Civil também não foram violados. 

O montante da liquidação só pode ser contrastado no âmbito de embargos à 

execução, nunca em exceção de pré-executividade.

Nego, por isso, provimento ao agravo de instrumento.

Intimem-se.

[...]

(fl s. 1.096-1.097)

Prosseguindo, a Terceira Turma, ao apreciar o agravo regimental interposto 

pela ora Embargante, negou provimento ao recurso, acolhendo a íntegra do 

voto-condutor do acórdão, que assentou:

[...]

Sem embargo de que a sucumbência seja evento relacionado às partes do 

processo, a coisa julgada não impede que o advogado reclame em nome próprio 

os respectivos honorários.

A circunstância de que a liquidação de sentença tenha sido ativada pela parte 

não inibe os advogados de ajuizarem, em nome próprio, a execução da sentença.

A jurisprudência da Terceira Turma se orientou no sentido de que os advogados 

têm direito autônomo aos honorários mesmo antes da Lei n. 8.906, de 1994.

Voto, por isso, no sentido de negar provimento ao agravo regimental.

[...]

(fl . 1.176)

Eis o resumo do julgado:

Processo Civil. Honorários resultantes da sucumbência. Direito autônomo 

do advogado mesmo antes da Lei n. 8.906, de 2004. Sem embargo de que a 

sucumbência seja evento relacionado às partes do processo, a coisa julgada não 

impede que o advogado reclame em nome próprio os respectivos honorários. 

A circunstância de que a liquidação de sentença tenha sido ativada pela 

parte não inibe os advogados de ajuizarem, em nome próprio, a execução. A 
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jurisprudência da Terceira Turma se orientou no sentido de que os advogados têm 

direito autônomo aos honorários mesmo antes da Lei n. 8.906, de 1994. Agravo 

regimental desprovido.

(fl . 1.179)

Os embargos de declaração opostos às fl s. 1.182-1.184 foram rejeitados 

pelo acórdão de fl s. 1.186-1.190, sob o fundamento de não estarem presentes 

nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Assim, observa-se de modo cristalino que a Terceira Turma, no julgamento 

do agravo regimental interposto contra a decisão do relator que negou provimento 

ao agravo de instrumento, efetivamente adentrou e examinou o mérito da questão 

deduzida no próprio recurso especial, assentando que “os advogados têm direito 

autônomo aos honorários mesmo antes da Lei n. 8.906, de 1994”.

Consoante entendimento da Corte, essa circunstância afasta o óbice 

contido na Súmula 315/STJ – “não cabem embargos de divergência no âmbito 

do agravo de instrumento que não admite recurso especial”.

Ilustrativamente:

Embargos de divergência. Processual Civil. Recurso especial interposto contra 

acórdão que julga ação rescisória fundada no art. 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Possibilidade de impugnação dos fundamentos do acórdão 

rescindendo. Ratifi cação da jurisprudência da Corte Especial sedimentada desde 

2012. Embargos de divergência acolhidos.

1. “É cabível recurso especial interposto em sede rescisória, baseada no artigo 

485, inciso V, do Código de Processo Civil, em que se impugnam os fundamentos 

do acórdão rescindendo” (EREsp 517.220/RN, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 29.08.2012, 

DJe de 23.11.2012).

2. Embargos de divergência acolhidos.

(EAREsp 505.564/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 

07.10.2015, DJe de 19.11.2015)

Embargos de divergência em agravo de instrumento. Acórdão proferido 

em agravo regimental com exame do mérito do recurso especial. Cabimento. 

Divergência quanto à regra técnica de admissibilidade do especial. Inviabilidade 

da discussão. Divergência quanto à competência. Configuração. Previdência 

privada. Complementação de aposentadoria. Auxílio Cesta-Alimentação. 

Competência da Justiça Comum Estadual para o julgamento do feito. Precedente 

(CPC, art. 543-C). Embargos acolhidos.
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1. São cabíveis embargos de divergência interpostos em face de acórdão proferido 

em agravo regimental em agravo de instrumento em recurso especial, provido ou 

não provido, desde que tenha sido examinado o mérito do recurso especial. 

E se um acórdão proferido em sede de agravo regimental pode ser objeto de 

embargos de divergência, com mais razão há de servir como paradigma nessa 

espécie de recurso.

2. Em relação à divergência quanto à aplicação das súmulas 5 e 7/STJ, isto 

é, quanto à alegação de que o recurso especial não poderia ter sido conhecido 

porquanto o exame do mérito dependeria da interpretação de cláusulas 

contratuais e de reexame de matéria fática, é fi rme a jurisprudência desta Corte 

no sentido de que os embargos de divergência não se prestam a discutir regras 

atinentes à admissibilidade do recurso especial. Precedentes.

3. No que se refere à segunda divergência apontada, relativa à competência 

para o julgamento da causa, ficou configurada, pois enquanto o acórdão 

embargado afirma ser da competência da Justiça do Trabalho o julgamento 

de ação de complementação de aposentadoria decorrente de auxílio cesta-

alimentação, o acórdão paradigma entende que a competência é da Justiça 

Estadual.

4. Conforme decidido no REsp 1.207.071/RJ (Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti), 

submetido ao procedimento do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Compete 

à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de 

previdência privada e participante de seu plano de benefícios.”

5. Embargos de divergência acolhidos.

(EAg 1.240.154/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 

12.12.2012, DJe de 27.06.2013)

Embargos de divergência. Agravo de instrumento. Mérito do recurso especial. 

Cabimento. Servidores do Banco Central. Alteração de regime jurídico. CENTRUS. 

Repartição das reservas de benefícios a conceder. Lei n. 9.250/1998. Contribuições 

vertidas. Expurgos infl acionários. Súmula 289/STF.

1. São cabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido em agravo 

de instrumento que aprecia o mérito da questão discutida no recurso especial 

(Súmulas 315 e 316/STJ).

2. Os valores restituídos pela CENTRUS aos servidores do Banco Central, em 

decorrência da alteração do regime jurídico determinada pela declaração de 

inconstitucionalidade do art. 251, da Lei n. 8.112/1990, pelo STF (ADI 449-2/DF), 

não correspondem ao mero equivalente às contribuições individuais corrigidas, 

mas à fração do próprio patrimônio da entidade de previdência privada, 

mensurado conforme os critérios da Lei n. 9.250/1998, em momento posterior à 

ocorrência dos expurgos infl acionários reclamados pelos autores. Inaplicabilidade 

da Súmula 289.
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3. Embargos de divergência acolhidos.

(EAg 1.152.700/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado 

em 08.10.2014, republicado no DJe de 1º.12.2014)

Ademais, nem o acórdão embargado de divergência, tampouco a decisão 

proferida no agravo de instrumento, se reportou ao óbice contido na Súmula 83 

desta Corte Superior.

2. Outrossim, sobreleva destacar que, na jurisprudência da Corte Especial 

deste Tribunal Superior, a admissibilidade dos embargos de divergência está 

subordinada, dentre outros requisitos, ao exame do mérito trazido no bojo do 

recurso especial pelo Colegiado, 

Dessa sorte, a contrario senso, mesmo em se tratando de recurso especial 

admitido na origem, nas hipóteses em que a Turma não enfrenta o mérito do 

recurso especial, tem-se adotado o posicionamento de que não são cabíveis os 

embargos de divergência em recurso especial (EREsp), invocando-se o óbice 

contido na Súmula 315/STJ, não obstante o referido verbete fazer referência tão 

somente a “agravo de instrumento”.

Confi ram-se:

Recurso especial. Decisão monocrática. Agravo regimental. Pretensão de 

reforma. Fundamentos da decisão mantidos. Aplicação das Súmulas 315 e 182 

desta Corte. Pretensão de corrigir o julgado.

1. Segundo o entendimento fi rme desta Corte, o manejo dos embargos de 

divergência deve atender ao disposto no art. 266 do RISTJ, com a caracterização 

do dissídio jurisprudencial a partir do cotejo analítico.

2. Assim, não se admite a interposição contra decisum que não abrangeu o 

mérito do recurso especial, tampouco para o fi m de corrigir eventual equívoco 

do julgado na sua má interpretação sobre a controvérsia versada. Aplicação das 

Súmulas 315 e 182 desta Corte.

2. Agravo desprovido.

(AgRg nos EREsp 1.171.446/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 

Corte Especial, julgado em 29.08.2012, DJe de 13.09.2012)

Recurso especial. Decisão monocrática. Agravo regimental. Pretensão de 

simples reforma. Fundamentos da decisão mantidos. Ausência do cotejo analítico.

1. Segundo o entendimento fi rme desta Corte, o manejo dos embargos de 

divergência deve atender ao disposto no art. 255 do RISTJ, com a caracterização 

do dissídio jurisprudencial a partir do cotejo analítico, não servindo a mera 

transcrição de ementas.
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2. Por outro lado, não se admite a interposição contra decisum que não 

abrangeu o mérito do recurso especial. Aplicação da Súmula 315 desta Corte.

2. Agravo desprovido.

(AgRg nos EREsp 1.196.175/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 

Corte Especial, julgado em 02.05.2012, DJe de 15.05.2012)

Agravo regimental nos embargos de divergência em recurso especial. Recurso 

não admitido por incidência das Súmulas 315 e 316 do Superior Tribunal de 

Justiça. Não cabimento dos embargos de divergência.

1. Os embargos de divergência são incabíveis se interpostos contra decisão 

colegiada proferida em sede de agravo que não adentrou o mérito do recurso 

especial, consoante as Súmulas 315 e 316/STJ.

2. Na espécie, o acórdão embargado entendeu pela impossibilidade de revisitar 

o quadro fático-probatório a fi m de analisar o quantum fi xado, na origem, a título 

de honorários advocatícios de sucumbência. Houve aplicação da consagrada 

Súmula 7/STJ. Verifi ca- se que o entendimento materializado no aresto foi o de 

que a parte apenas quer reinaugurar o debate acerca do valor dos honorários 

advocatícios de sucumbência, cabível apenas excepcionalmente em sede de 

apelo especial.

3. Não se admitem embargos de divergência com o objetivo de discutir o 

acerto ou desacerto na aplicação da regra técnica de conhecimento de recurso 

especial.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EREsp 1.421.977/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, 

julgado em 26.02.2015, DJe 11.03.2015)

Esses precedentes corroboram que a classe processual - agravo de 

instrumento (AG), agravo nos próprios autos (AREsp), recurso especial (REsp) 

- é indiferente para o cabimento dos embargos de divergência, sendo essencial, 

no entanto, que a Turma julgadora ultrapasse os requisitos de admissibilidade do 

apelo extremo e avance sobre o mérito deduzido no recurso especial, tal como se 

observa na hipótese vertente.

3. Por seu turno, sobressai do exame da peça recursal (fl s. 1.193-1.205) a 

satisfatória demonstração do dissídio, mediante a transcrição do entendimento 

fi rmado pelo acórdão embargado ao apreciar o mérito do recurso especial 

(fl . 1.199) e o seu confronto com as teses fi rmadas nos acórdãos apontados 

como paradigmas (fl s. 1.199-1.201), cumprindo, pois, a exigência contida no 

parágrafo 2º do art. 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça 

– RISTJ.
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Registre-se também que a Embargante colacionou o inteiro teor dos 

acórdãos indicados como divergentes (fl s. 1.207-1.278), cumprindo, pois, a 

regra contida nos arts. 266, § 1º, e 255, §§ 1º, a, e 3º, do Regimento Interno do 

Superior Tribunal de Justiça – RISTJ.

4. Por fi m, interessante ainda assinalar que ora se empreende, a partir 

da sessão de 16 de setembro de 2015, o novo julgamento dos embargos de 

divergência, sendo certo que no julgamento anterior não houve controvérsia 

acerca do cabimento dos presentes embargos de divergência.

Não se pode olvidar que o presente recurso foi manejado no bojo de 

agravo de instrumento interposto na origem contra a decisão de fl . 121 que 

rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela ora embargante. Dessa 

sorte, o enfrentamento do mérito também impedirá que se retome – em causa 

que remonta à década de 1980 – a discussão relativa à titularidade do crédito 

executado, evitando-se retardar ainda mais a marcha processual.

Some-se a isso que o tema de mérito, relativo à possibilidade ou não de 

os advogados, em proveito próprio, promoverem a execução de honorários 

advocatícios de sucumbência fi xados por sentença prolatada em 1985 – na 

vigência do Código de Processo Civil de 1973 e da Lei n. 4.215/1963 –, 

anterior portanto à edição da Lei n. 8.906/1994, é matéria de notória dispersão 

jurisprudencial e doutrinária, mostrando-se de rigor a intervenção deste 

Tribunal Superior para a solução acerca da celeuma, mediante sua natural 

vocação constitucional uniformizadora.

5. Ratifi co, assim, o voto preliminar pelo conhecimento dos embargos de 

divergência, reiterando, no mérito, o posicionamento antes apresentado pela 

negativa de provimento ao recurso.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Trata-se de embargos de divergência, cujo 

julgamento foi renovado, opostos pela Cooperativa Central dos Produtores 

de Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo – Copersucar em face de acórdão 

da Egrégio Terceira Turma desta Corte, relatado pelo eminente Ministro Ari 

Pargendler, e ementado nos seguintes termos:

Processo Civil. Honorários resultantes da sucumbência. Direito autônomo 

do advogado mesmo antes da Lei n. 8.906, de 2004. Sem embargo de que a 

sucumbência seja evento relacionado às partes do processo, a coisa julgada não 
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impede que o advogado reclame em nome próprio os respectivos honorários. 

A circunstância de que a liquidação de sentença tenha sido ativada pela 

parte não inibe os advogados de ajuizarem, em nome próprio, a execução. A 

jurisprudência da Terceira Turma se orientou no sentido de que os advogados têm 

direito autônomo aos honorários mesmo antes da Lei n. 8.906, de 1994. Agravo 

regimental desprovido.

Os subsequentes embargos de declaração foram rejeitados.

Portanto, restou consignado no acórdão embargado que “os advogados têm 

direito autônomo aos honorários mesmo antes da Lei n. 8.906, de 1994”.

A Embargante alega dissídio jurisprudencial a partir de paradigmas 

oriundos das Primeira, Segunda e Quarta Turmas desta Corte.

O cerne da controvérsia destes embargos reside em definir a quem 

pertencem os honorários advocatícios fi xados judicialmente, anteriormente ao 

advento do novo Estatuto da Advocacia, Lei n. 8.906, de 04 de julho de 1994 

(EA/94).

O Relator, Ministro Luís Felipe Salomão, conheceu dos embargos e, no 

mérito, negou-lhes provimento, ao entendimento de que, mesmo antes da edição 

da Lei n. 8.906/1994, os honorários advocatícios pertenciam aos advogados, no 

que foi acompanhado pela Ministra Nancy Andrighi.

O Ministro Mauro Campbell, em voto-vista, inaugurou a divergência, 

decidindo pelo acolhimento dos embargos.

O Ministro Herman Benjamin, em voto-vista, acompanhou o Relator, 

no que foi seguido pelo Ministro Benedito Gonçalves. Também, com o mesmo 

entendimento do Relator, votou antecipadamente o Ministro Og Fernandes.

Seguiu-se o voto-vista do Ministro Felix Fischer, acompanhando a 

divergência para dar provimento aos embargos. No mesmo sentido, os votos dos 

Ministros Raul Araújo, Humberto Martins e Napoleão Nunes Maia Filho.

A Ministra Maria Th ereza de Assis Moura acompanhou o voto do Ministro 

Relator.

Pediu vista antecipada o Ministro Jorge Mussi, que proferiu seu voto no 

sentido de acompanhar a divergência.

E, fi nalmente, o Ministro João Otávio de Noronha, que votou com o Relator.

Pedi vista dos autos na última sessão, porque o Ministro Relator citou em 

seu ilustrado voto um julgamento que seria da Corte Especial, por mim relatado, 

nos autos do REsp 71.250/SP, nos idos de 2002.
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Este processo, depois de muitas idas e vindas, volta, mais uma vez, para 

julgamento perante esta Corte Especial. Participei de todos os debates, ouvi 

atentamente tanto as brilhantes sustentações orais dos advogados, quanto os 

percucientes votos dos ministros que me antecederam. Eu já havia votado, antes, 

acompanhando a divergência. Hoje, depois de ler e reler novamente todos os 

argumentos de um lado e de outro, peço mais uma vez vênia para reiterar meu 

entendimento, seguindo o voto divergente.

Anoto, por oportuno, algumas observações quanto ao referido julgado de 

que fui relatora:

Primeiro, apenas por amor à precisão, o REsp 7.250/SP foi julgado pela 

Segunda Turma, não pela Corte Especial (àquela época sequer integrava o órgão 

colegiado máximo), cujo acórdão foi publicado no DJ de 09.12.2002;

Segundo, embora a ementa estampasse a tese de que os honorários 

pertenceriam aos advogados – porque era essa a tendência da maioria dos 

julgados –, essa controvérsia, na verdade, era secundária, na medida em que, 

naquele caso, conforme destaquei no voto, “se convencionou o pagamento de 

honorários de dez por cento da diferença entre a oferta e a indenização e que o 

expropriado renunciou em favor dos seus advogados ao recebimento dos honorários que 

vier a receber da parte contrária, por efeito da sucumbência, caso esta venha perder a 

demanda, a título de parte variável dos honorários contratados.”

Seja como for, estamos hoje, aqui, rediscutindo uma matéria historicamente 

controvertida e, ainda hoje, como mostra a apuração da votação, divergente entre 

os ilustres ministros integrantes desta Corte.

Em apertada síntese, para o Relator, mesmo antes da edição da Lei n. 

8.906/1994, os honorários advocatícios pertenciam aos advogados; para a 

divergência, o direito aos honorários era da parte, sendo que o advogado somente 

poderia executá-lo diretamente na ausência de disposição contratual.

O deslinde da controvérsia passa pela análise contrastada das duas 

disciplinas acerca da matéria, conforme disposto no EOAB/63 e no atual 

EA/94.

Dispunha o Estatudo de 1963:

Art. 96. A prestação de serviço profi ssional assegura aos inscritos na Ordem o 

direito aos honorários contratados ou, na falta de contrato, dos que forem fi xados 

na forma desta lei.

Art. 97. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários serão fi xados por 

arbitramento judicial em percentagem sôbre o valor da causa.
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[...]

Art. 99. Se o advogado fi zer juntar aos autos, até antes de cumprir-se o mandato 

de lavramento ou precatório, o seu contrato de honorários, o juiz determinará 

lhe sejam estes pagos diretamente, por dedução de quantia a ser recebida pelo 

constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

§ 1º Tratando-se de honorários fixadas na condenação, tem o advogado 

direito autônomo para executar a sentença nessa parte podendo requerer que o 

precatório, quando este for necessário, seja, expedido em seu favor.

Vê-se, assim, que na antiga lei de regência, conforme bem anotado no 

percuciente voto-vista trazido pelo eminente Ministro Mauro Campbell, “os 

advogados faziam jus apenas aos honorários contratados, devendo haver o 

arbitramento judicial na falta destes. A existência desse “direito autônomo”, 

mencionado no § 1º do art. 99, deve ser entendida, portanto, nesse contexto.”

O atual Estatuto, por sua vez, assim dispõe:

Art. 22. A prestação de serviço profi ssional assegura aos inscritos na OAB o 

direito aos honorários convencionados, aos fi xados por arbitramento judicial e aos 

de sucumbência.

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou 

sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar 

a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, 

seja expedido em seu favor.

Portanto, o Estatuto em vigor assegura ao advogado os honorários 

convencionados, os fixados por arbitramento judicial e os de sucumbência, 

consignando expressamente que se trata de direito autônomo à execução, 

inovando no tratamento da matéria.

Entre o EOAB/63 e o EA/94 entrou em vigor o Código de Processo Civil 

de 1973, que dispôs:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, 

nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (Redação dada pela 

Lei n. 6.355, de 1976)

[...]

Note-se que o Código de Processo Civil não alterou o regramento do 

EOAB/63 de que os honorários pertenciam à parte vencedora.
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Novamente, valho-me da bem lançada observação do eminente Ministro 

Mauro Campbell: “a legislação anterior e posterior ao CPC/1973, no regime 

do EOAB/63 a tônica era deferir ao advogado apenas os honorários contratuais, 

cumprindo efetivar o arbitramento judicial dos honorários por exceção, na falta 

de ajuste. Dessa forma, não se admitia, via de regra, o direito do advogado à 

sucumbência, porquanto já remunerado pela via contratual. A sucumbência tinha, 

naquela época, natureza ressarcitória para afastar o prejuízo da parte vencedora, 

que teve de contratar seu causídico. A lei processual (CPC/1973), por sua vez, 

dispôs que os honorários deveriam ser arbitrados em favor da parte vencedora, 

de molde a corroborar a ideia de que a regra era a remuneração do advogado pelos 

honorários contratuais e a exceção a sua remuneração pela sucumbência.”

Vale ainda ressaltar a ressalva feita no acórdão embargado pelo próprio 

Relator, o eminente Ministro Ari Pargendler, que, diante do entendimento 

majoritário fi rmado pela Turma, decidiu em conformidade com este. Enfatizou 

Sua Excelência, in verbis:

No julgamento do REsp n. 541.308, de que fui o relator originário sustentei que:

Até a Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, os honorários arbitrados por 

sentença constituíam direito da parte, e não do advogado. O artigo 23 

dessa lei criou um novo regime, dizendo expressamente que “os honorários 

incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem 

ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta 

parte” (DJ. 08.03.2004).

Prevaleceu, no entanto, o voto do Ministro Castro Filho, relator p/o acórdão, 

que foi assim ementado:

Embargos à execução de honorários advocatícios. Legitimidade ativa do 

advogado. Compensação.

I – O advogado tem direito autônomo de executar a decisão judicial, na 

parte em que condenou o vencido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, 

exegese admitida por esta Corte ainda na vigência da legislação anterior à 

Lei n. 8.906/1994, que alterou o artigo 23 do antigo Estatuto da OAB.

II - A nova redação do § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil 

deixa induvidoso a possibilidade de fi xação dos honorários advocatícios na 

execução e nos embargos.

III - É inadmissível a compensação dos honorários advocatícios, objeto 

desta execução, com os créditos existentes entre o banco e as empresas 

que se utilizaram dos serviços profi ssionais dos exeqüentes.

Recurso especial não conhecido (fl . 615, 4º vol.).
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Na ocasião, além do Ministro Castro Filho, pediram vista dos autos o Ministro 

Menezes Direito e a Ministra Nancy Andrighi.

Quer dizer, a Terceira Turma adotou o ponto de vista de que os advogados têm 

direito autônomo aos honorários antes da Lei n. 8.906, de 1994, depois do estudo 

acurado dos autos de, pelo menos, quatro de seus cinco ministros.

Nos dizeres do Ministro Vitor Nunes Leal, citado por Arnaldo Vasconcellos 

(Teoria da Norma Jurídica, Malheiros Editores, São Paulo, 5ª edição, 2ª tiragem, 

p. 192), “a jurisprudência é do Tribunal, e não dos Ministros individualmente 

considerados”.

Por isso, à vista do que decidiu a Turma já não é possível a seus membros 

adotar orientação que dela diverge.

De fato, com todas as vênias dos que entendem diferentemente, parece-

me claro que, no regime anterior, a verba sucumbencial visava a ressarcir a parte 

vencedora pelo gasto feito com o pagamento dos honorários contratados com o 

advogado que patrocinasse sua causa. E o advogado era, em regra, remunerado 

nos termos do contrato. Se este não existisse, aí sim pedir-se-ia a remuneração 

pela sucumbência.

Esse era o entendimento consagrado pela jurisprudência à época da 

vigência do regime anterior, conforme se lê dos vários precedentes listados 

pelo ilustrado voto do Ministro Felix Fischer, nosso Decano, muito embora, 

em momento posterior, já inspirados pelo novo regramento, tenham sucedidos 

julgados em sentido contrário, atribuindo ao advogado o direito aos honorários 

sucumbenciais àquela época.

Não obstante a inegável divergência jurisprudencial que se instalou nesta 

Corte – fator de impõe o conhecimento dos presentes embargos –, reiterando 

as vênias, acompanho a divergência, para conhecer dos embargos e dar-lhes 

provimento.

É como voto.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 1.584.404-SP 

(2015/0232377-1)

Relator: Ministro Humberto Martins

Embargante: ABEXA - Associação Brasileira de Exportação de Artesanato
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Advogados: Gustavo Andere Cruz - MG068004

Décio Flávio Gonçalves Torres Freire e outro(s) - SP191664

Embargado: DIM-EXPORT Comercial Exportacao e Importacao Ltda

Advogados: Andreia Santos Gonçalves da Silva e outro(s) - SP125244

Enéas de Oliveira Matos - SP149130

Ricardo Alexandre Hidalgo Pace e outro(s) - SP182632

Aluizio Napoleão de Freitas Rego Neto - DF047453

Interes.: Walter Barelli

Interes.: Instituto Fazer Brasil de Apoio e Capacitação e Promoção 

Comercial de Objetos e Artigos Brasileiros

Advogado: Guilherme Lacombe de Goes e Vasconcellos e outro(s) - 

SP109016

Interes.: Agência de Promoção de Exportações do Brasil - APEX-Brasil

Advogado: Laura Mariana de Freitas Porto e outro(s) - DF035269

Interes.: Marco Aurélio Militelli

Interes.: Roberto Loeb

Interes.: Mirtes Maria Luciani

Interes.: Chizuo Osava

Interes.: Angelina Dutra de Oliveira

Interes.: Alberto Tessari Coutinho

Interes.: Meire Teresinha de Azevedo Beraldo

EMENTA

Direito Civil e Processo Civil. Embargos de divergência. Ação de 

execução de título extrajudicial. Confusão patrimonial verifi cada em 

primeiro grau por provas incontroversas. Desconsideração inversa da 

personalidade jurídica. Revaloração de prova e afastamento da Súmula 

7/STJ. Necessidade.

1. Os embargos de divergência pressupõem a similitude fático-

jurídica entre os julgados confrontados, com a menção de pontos que 

identifi quem ou aproximem os acórdãos paragonado e paradigma.

2. A suposta divergência reside em saber se é possível, 

excepcionalmente, que esta Corte analise os critérios atinentes à 

desconsideração inversa da personalidade jurídica aferidos na origem 
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(entendimento do acórdão embargado) ou se referida análise tem 

óbice na Súmula 7/STJ (orientação dos acórdãos paradigmas).

3. Em casos excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça pode 

questionar o reconhecimento ou o afastamento da desconsideração 

da personalidade jurídica (propriamente dita ou na modalidade 

inversa) estabelecidos na origem, quando determinará a revaloração 

da prova produzida nas instâncias ordinárias ou reconhecerá a própria 

desconsideração da personalidade diante da existência de provas 

incontroversas formadas nas instâncias ordinárias.

4. No caso dos autos, o acórdão embargado superou a Súmula 

7/STJ para reformar o acórdão de origem e restabelecer a sentença, a 

fi m de determinar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, 

porquanto as provas produzidas no primeiro grau são incontroversas 

quanto à existência de confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas. 

Nos paradigmas, não houve essa constatação da existência de provas 

incontroversas aptas a autorizar a medida excepcional.

Embargos de divergência não conhecidos.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça 

por unanimidade, não conhecer dos embargos de divergência e determinou a 

remessa dos autos para a Segunda Seção, nos termos do voto do Sr. Ministro 

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

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

Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Felix Fischer, 

Francisco Falcão, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Sustentaram oralmente a Dr. Ana Carolina Magalhães Reis, pela 

embargante, e o Dr. Ricardo Alexandre Hidalgo Pace, pela embargada.

Brasília (DF), 05 de abril de 2017 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 11.4.2017
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de embargos de divergência, 

com pedido de efeito suspensivo, opostos por ABEXA – Associação Brasileira 

de Exportação de Artesanato contra acórdão da Terceira Turma, de relatoria do 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, assim ementado (fl s. 4.795/4.796, e-STJ):

Recurso especial. Civil e Processual Civil (CPC/1973). Ação de execução de título 

extrajudicial. Litisconsortes. Procuradores distintos. Incidência do prazo em dobro 

previsto no art. 191 do CPC. Agravo de instrumento. Instrução. Regularidade 

formal. Alegação de violação ao art. 535, incisos I e II, do CPC. Inexistência. 

Prequestionamento. Presente. Fundamentos infraconstitucionais. Atacados. 

Revaloração de provas. Possibilidade. Não incidência do Enunciado n. 7/STJ. 

Dissídio jurisprudencial. Comprovado. Desconsideração inversa da personalidade 

jurídica. Possibilidade.

1. Controvérsia em torno da possibilidade de deferimento, no curso de 

processo de execução, da desconsideração inversa da personalidade jurídica da 

executada por abuso da personalidade jurídica, que fora deferida pelo juízo de 

primeiro grau e indeferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacifi cado no sentido 

de que o prazo recursal deve ser contado em dobro, nos termos do art. 191 do 

Código de Processo Civil, nos casos em que a decisão recorrida cause gravame 

a litisconsortes com procuradores distintos, incidindo o prazo simples para os 

recursos futuros se apenas um dos litisconsortes recorrer.

3. Regularidade formal do agravo de instrumento, tendo em vista a 

possibilidade aferição da higidez da representação processual das partes e a 

inexistência de prejuízo aos demais litisconsortes.

4. Não confi gurada violação do artigo 535 do CPC, por ter o acórdão hostilizado 

enfrentado, de modo fundamentado, todos os aspectos essenciais à resolução da 

lide.

5. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não 

confi gurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um 

dispositivo legal específi co, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo 

Tribunal ‘a quo’.

6. O Enunciado n. 283/STF apenas obsta o conhecimento do recurso especial se 

a questão federal trazida pelo recorrente ampara-se em mais de um fundamento, 

cada um sufi ciente por si só para a manutenção do julgado, e a parte abstém-se 

de impugnar todos eles. 

7. A revaloração da prova consiste em atribuir o devido valor jurídico a fato 

incontroverso, sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias, prática 

francamente aceita em sede de recurso especial.
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8. A alegação de dissídio jurisprudencial exige a verifi cação das circunstâncias 

que assemelhem ou identifi quem os casos confrontados e a realização do cotejo 

analítico entre elas, nos moldes exigidos pelos arts. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ e 541, 

parágrafo único, do CPC/1973.

9. Reconhecido pelas instâncias de origem que a personalidade jurídica esteja 

servindo como cobertura para abuso de direito ou fraude nos negócios, torna-se 

possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

10. Recurso especial provido.

Contra referido acórdão foram opostos embargos de declaração, os quais 

foram rejeitados (fl s. 4.861/4.862, e-STJ).

Preliminarmente, a parte embargante apresentou pedido de efeito 

suspensivo a estes embargos de divergência (art. 995, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil de 2015), até fi nal julgamento, para que seja obstada a 

execução em trâmite no Juízo de origem, o qual, inclusive, já procedeu à penhora 

eletrônica de numerário da ora embargante. Alegou para tanto que o fumus boni 

iuris estaria na plausibilidade da confi guração da divergência entre os arestos 

confrontados, enquanto o periculum in mora residiria no risco de o cumprimento 

da decisão proferida na origem afetar milhares de artesãos e de institutos de 

artesanato, os quais deixariam de operar diante do prosseguimento da execução 

na origem.

No mérito, a parte embargante sustenta dissenso jurisprudencial 

quanto ao tema dos requisitos necessários à adoção da medida excepcional 

da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Aduz que o aresto 

embargado, ao entender possível a revaloração da prova na origem para 

autorizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, teria divergido 

do entendimento das Segunda, Quarta e Quinta Turmas, as quais, em situações 

fáticas idênticas, entendem que o exame da desconsideração inversa da 

personalidade jurídica encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

Acresce, assim, que (fl . 4.894, e-STJ):

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na análise da possibilidade de 

reversão do entendimento do Tribunal de origem que atesta a não verifi cação dos 

requisitos para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica, aplica 

a Súmula 7/STJ, sob o entendimento de que referida revisão de entendimento 

implicaria o reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável em sede de 

recurso especial.

Todavia, o acórdão embargado, tendo em vista a manifestação detalhista do 

Tribunal a quo quanto a ausência de prova do preenchimento dos requisitos 
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para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, deu provimento ao 

recurso especial para desconsiderar a personalidade jurídica de forma inversa da 

ora embargante, sob o entendimento de “ser plenamente possível a revaloração 

dos fatos incontroversos delineados pelas instâncias de origem, a partir das 

provas regularmente colhidas ao longo da instrução probatória”.

Eis os paradigmas colacionados (grifos no original):

Processual Civil. Tributário. Inviabilidade. Desconsideração da personalidade 

jurídica. Reexame de provas. Súmula 7 do STJ. Ausência de omissão. Art. 535, II, 

do CPC.

1. Constato que não se confi gurou a ofensa ao art. 535, I e II, 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.

2. O Tribunal de origem concluiu que os indícios para a desconsideração da 

personalidade jurídica da empresa são inconsistentes. Rever tal entendimento 

esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1.479.929/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 23.10.2014, DJe 27.11.2014.)

Processual Civil. Embargos de declaração. Ofensa ao art. 535 do CPC não 

confi gurada. Omissão. Inexistência. Desconsideração da personalidade jurídica 

inversa. Disregard doctrine. Art. 50 do Código Civil. Questão atrelada ao reexame de 

matéria fática. Súmula 7/STJ. Honorários advocatícios. Redução. Impossibilidade. 

Súmula 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. A revisão do entendimento consignado pelo Tribunal de origem quanto 

ao preenchimento dos requisitos para o acolhimento da desconsideração da 

personalidade jurídica inversa, in casu, requer revolvimento do conjunto fático-

probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Ademais, diante das circunstâncias delineadas no acórdão recorrido, não 

se mostram excessivos os honorários advocatícios (fi xados em 10% sobre o valor 

da causa), tampouco se revela situação excepcional a justifi car afastamento do 

verbete sumular 7/STJ.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1.549.478/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 3.9.2015, DJe 10.11.2015.)
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Direito Civil e Comercial. Desconsideração da personalidade jurídica. Direito 

potestativo que não se extingue pelo não-uso. Prazo prescricional referente à 

retirada de sócio da sociedade. Não aplicação. Institutos diversos. Requisitos para 

a desconsideração. Revisão. Súmula 7/STJ.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é técnica consistente na 

inefi cácia relativa da própria pessoa jurídica - rectius, inefi cácia do contrato ou 

estatuto social da empresa -, frente a credores cujos direitos não são satisfeitos, 

mercê da autonomia patrimonial criada pelos atos constitutivos da sociedade.

(...)

6. Reconhecendo o acórdão recorrido que a ex-sócia, ora recorrente, praticou 

atos que culminaram no encerramento irregular da empresa, com desvio de 

finalidade e no esvaziamento patrimonial, a revisão deste entendimento 

demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em 

sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.

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

(REsp 1.312.591/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 11.6.2013, DJe 1º.7.2013.)

Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Recurso especial. 

Desconsideração da personalidade jurídica. Requisitos. Ausência. Reexame. 

Súmula n. 7-STJ. Não provimento.

1. “Para haver a desconsideração da personalidade jurídica, as instâncias 

ordinárias devem, fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de 

sua fi nalidade ou confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos 

objetivos sem os quais a medida torna-se incabível. (REsp 1.098.712/RS, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 17.06.2010, DJe 

04.08.2010) 

2. Se as instâncias ordinárias não reconheceram os requisitos supra mencionados 

para assim indeferir o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, 

reexaminar a questão encontra o óbice de que trata o enunciado n. 7, da Súmula.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega 

provimento.

(EDcl no REsp 1.279.207/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 

julgado em 2.8.2012, DJe 7.8.2012.)

Embargos de declaração no recurso especial. Recebidos como agravo 

regimental. Princípio da fungibilidade. Reiteração de argumentos. Decisão 

mantida. Omissão. Não ocorrência. Instrução probatória. Livre convencimento. 

Ilegitimidade ativa. Coisa julgada. Desconsideração da personalidade jurídica. 

Reexame fático-probatório. Incidência do Enunciado 7 da Súmula do STJ. 

Apreciação pela alínea “c”. Inviabilidade.
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(...)

5. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, reconheceu a 

legitimidade ativa da parte recorrida; entendeu pela ausência de afronta à coisa 

julgada; e pelo não cabimento da desconsideração da personalidade jurídica. O 

acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame 

de matéria fática. Incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte.

(...)

7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega 

provimento.

(EDcl no REsp 1.034.828/AL, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 

julgado em 19.6.2012, DJe 28.6.2012.)

Direito Civil. Processual Civil. Locação. Execução. Dispositivo constitucional. 

Violação. Exame. Impossibilidade. Competência reservada ao Supremo 

Tribunal Federal. Cerceamento de defesa. Não-ocorrência. Desconsideração 

da personalidade jurídica. Pressupostos. Aferição. Impossibilidade. Súmula 7/STJ. 

Dissídio jurisprudencial. Não-ocorrência. Recurso especial conhecido e improvido.

1. Refoge à competência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso 

especial, o exame de suposta afronta a dispositivo constitucional, por se tratar 

de matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da 

Constituição da República.

2. O afastamento, pelo Tribunal de origem, da aplicação da teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica da parte recorrida, em face da 

revaloração das provas dos autos, não importa em cerceamento de defesa, 

mormente quando tal decisão não se baseou em ausência de prova, mas no 

entendimento de que os pressupostos autorizativos de tal medida não se 

encontrariam presentes.

3. A desconsideração da pessoa jurídica, mesmo no caso de grupos 

econômicos, deve ser reconhecida em situações excepcionais, quando verifi cado 

que a empresa devedora pertence a grupo de sociedades sob o mesmo controle e 

com estrutura meramente formal, o que ocorre quando diversas pessoas jurídicas 

do grupo exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, e, 

ainda, quando se visualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e 

má-fé com prejuízo a credores.

4. Tendo o Tribunal a quo, com base no conjunto probatório dos autos, fi rmado 

a compreensão no sentido de que não estariam presentes os pressupostos para 

aplicação da disregard doctrine, rever tal entendimento demandaria o reexame de 

matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. Precedente do STJ.

5. Inexistência de dissídio jurisprudencial.

6. Recurso especial conhecido e improvido.
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(REsp 968.564/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado 

em 18.12.2008, DJe 2.3.2009.)

Pugna pelo acolhimento dos embargos de divergência, para predominar 

o entendimento dos paradigmas apontados no sentido de que a análise dos 

requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica implica 

revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7 do STJ).

A embargante, ABEXA – Associação Brasileira de Exportação de 

Artesanato, apresenta memoriais, nos quais reforça a necessidade de provimento 

dos embargos de divergência, porquanto o acórdão embargado, divergindo 

da jurisprudência desta Corte, criou situação ilegítima de desconsideração da 

personalidade jurídica.

A embargada, DIM – EXPORT Comercial Exportação e Importação 

Ltda., também apresenta memoriais, nos quais pontua que os embargos não 

logram admissibilidade, haja vista esbarrarem em regra técnica de conhecimento 

do recurso especial; não demonstrarem a similitude fático-jurídica dos arestos 

confrontados; e não se desincumbirem do devido cotejo analítico.

Em decisão singular, inclusive em juízo de reconsideração, deferi o pedido 

de efeito suspensivo a estes embargos de divergência, conforme requerido pela 

ABEXA, mantendo a constrição dos valores penhorados eletronicamente e de 

outros bens porventura penhorados em nome da referida associação, os quais 

fi caram à disposição do Juízo da execução, até fi nal decisão desta Corte (fl s. 

5.020/5.022, e-STJ).

Manifesta-se a embargada, DIM – EXPORT, pela necessidade de reforma 

da decisão que determinou o processamento destes embargos e atribuiu-lhes 

efeito suspensivo, alegando tratar-se de recurso manifestamente inadmissível 

e contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (fl s. 5.034/5.668 e 

5.670/5.673, e-STJ).

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): O acórdão embargado 

(Terceira Turma) foi confrontado com os paradigmas provenientes da Segunda, 

Quarta e Quinta Turmas. Nesse contexto, não é possível o conhecimento da 

divergência, na Corte Especial, em relação aos acórdãos paradigmas da Quarta 
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Turma, que, oportunamente devem ser objeto de apreciação perante a Segunda 

Seção.

Os embargos de divergência não logram êxito.

A suposta divergência reside em saber se é possível, excepcionalmente, 

que esta Corte analise os critérios atinentes à desconsideração inversa da 

personalidade jurídica aferidos na origem (entendimento do acórdão 

embargado) ou se referida análise tem óbice na Súmula 7 do STJ (orientação 

dos acórdãos paradigmas).

O Código Civil de 2002, ao dispor sobre as pessoas jurídicas, traz, em seu 

art. 50, regra precípua sobre a desconsideração da personalidade jurídica:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio 

de fi nalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento 

da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que 

os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos 

bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

O Diploma Civil exige abuso da personalidade jurídica, o qual costuma 

ocorrer por desvio de fi nalidade ou confusão patrimonial, como preleciona 

Sergio Pinto Martins:

O desvio de fi nalidade da sociedade é caracterizado quando os sócios praticam 

atos contrários aos fi ns sociais previstos na lei ou no contrato social, fazendo uso 

irregular da empresa. (...)

A confusão patrimonial ocorre quando o patrimônio do sócio e da sociedade 

é um só. É o que ocorre em pequenas empresas em que a conta-corrente do 

sócio é usada para a empresa e vice-versa. A escrituração contábil não distingue 

um patrimônio de outro. O patrimônio é um só. Não existem dois patrimônios 

distintos. Em casos como esses, o sócio ora alega que o patrimônio é seu, ora da 

sociedade, de acordo com os seus interesses. A confusão patrimonial caracteriza 

a desconsideração da personalidade jurídica sob o ponto de vista objetivo. Não 

há necessidade de se fazer prova do elemento subjetivo. (MARTINS, Sergio Pinto. 

Desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Revista Síntese, São Paulo, 

v. 27, n. 321, p. 9-24, mar. 2016, p. 15-16.)

Como derivação teórica da desconsideração da personalidade jurídica 

(disregard doctrine), há a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que 

consiste em afastar a autonomia patrimonial da sociedade, para, ao contrário da 

desconsideração da personalidade propriamente dita, alcançar o ente coletivo 
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e seu patrimônio social, viabilizando responsabilizar a pessoa jurídica pelas 

obrigações do sócio controlador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regra, não analisa 

os pressupostos atinentes à desconsideração da personalidade jurídica (seja a 

desconsideração propriamente dita, seja a sua modalidade inversa), visto que 

essa providência esbarra, frequentemente, no revolvimento de fatos e provas, 

sendo obstada pela Súmula 7 do STJ.

Somente em casos excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça pode 

questionar o reconhecimento ou o afastamento da desconsideração da 

personalidade jurídica (propriamente dita ou na modalidade inversa) 

estabelecidos na origem, quando determinará a revaloração da prova produzida 

nas instâncias ordinárias ou reconhecerá a própria desconsideração da 

personalidade diante da existência de provas incontroversas formadas nas 

instâncias ordinárias.

No caso dos autos, o acórdão embargado supera a Súmula 7/STJ para 

reformar o acórdão de origem e restabelecer a sentença, a fi m de determinar 

a desconsideração inversa da personalidade jurídica, porquanto as provas 

produzidas no primeiro grau são incontroversas quanto à existência de confusão 

patrimonial entre as pessoas jurídicas.

Confi ra-se este excerto do acórdão embargado que restabelece a decisão 

de primeiro grau que determinou a desconsideração inversa da personalidade 

jurídica do Instituto Fazer do Brasil de Apoio e Capacitação e Promoção 

Comercial de Objetos e Artigos Brasileiros, visto que patente a confusão 

patrimonial deste com a ora embargante (fl s. 4.814/4.817, e-STJ):

O juízo de primeiro grau, ao reconhecer a possibilidade de desconsideração da 

personalidade jurídica, destacou os seguintes aspectos:

“O processo concluso neste dia 23 de julho iria dar ciência às partes do parecer 

do Administrador Judicial que corrobora seus apontamentos anteriores. Nele 

o I. Administrador informa inicialmente sua isenção no que tange à linguagem 

escorreita sempre utilizada. Após, passa a pontuar o que entendeu incontroverso, 

como o Convênio APEX Brasil ABEXA; o repasse efetivo de valores a ABEXA; a 

ausência de movimentação bancária regular pelo Instituto Fazer Brasil em virtude 

de seu objeto social, entre outras conclusões. Por ter simplesmente reiterado todo 

o manifestado e por ter sido observado plenamente o contraditório e a ampla 

defesa é possível a análise do ora requerido.

A Dim Export requereu de forma urgente (fls. 3.398/3.420) dois pedidos 

relevantes: o primeiro que diz respeito à desconsideração inversa da personalidade 
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jurídica para incluir a ABEXA no polo passivo por força da “disregard.” Assiste razão 

com relação a esse requerimento.

Não é necessário adotar a teoria menor da desconsideração da personalidade 

jurídica que entende que o mero prejuízo ao credor já é suficiente para a 

desconsideração.

Na presente hipótese adota-se a teoria maior da “disregard”, tanto objetiva 

quanto subjetiva, pois basta verificar o desvio de finalidade e a confusão 

patrimonial para a referida desconsideração, à luz do pensamento de ROLF 

SERICK.

Na presente hipótese a desconsideração é inversa, pois resta afastada a 

autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar outra pessoa jurídica 

ou pessoa de seu sócio.

O sr. Administrador Judicial já havia reconhecido, de forma pontual como 

acima mencionado, que os recursos têm origem no convênio APEX-ABEXA. 

Reconheceu, inclusive:, “Em razão disso, aprofundando diligências acerca das 

atividades do coexecutado “Instituto Fazer Brasil”, a exequente constatou ser ele 

membro da “ABEXA”, entidade que recebe verbas ofi ciais e, a partir delas, atua 

em prol dos objetivos sociais declarados, quais sejam, a capacitação e o apoio ao 

artesanato (fl s. 3.324).

A fl s. 3.326 entende o Administrador que a estrutura associativa da ABEXA 

assumiu a função de liberar seus associados do pagamento de suas obrigações 

tomando para si a quitação das despesas correntes das afi liadas, possibilitando 

a destinação das receitas de maneira informal, sendo, portanto, uma prática 

irregular.

Esse quadro, portanto, exige a referida desconsideração, sendo bom lembrar 

ainda o parecer do professor Ives Gandra Martins que, de forma bastante enfática, 

afi rma que a ABEXA foi constituída com a fi nalidade de impedir que seu associado 

Instituto Fazer Brasil respondesse pela execução. No mencionado parecer de 

fls. 3.444/3.489 esclarece, ainda, o parecerista, com uma série de digressões 

pertinentes, citando juristas renomados, que a APEX BrasiJ é pessoa jurídica 

de direito privado (fls. 3.468), sem fins lucrativos de interesse coletivo e de 

utilidade pública. Entende, ainda, o jurista que “se se tratasse de recursos públicos 

eles jamais poderiam ter sido repassados pela APEX para a ABEXA” (fl s. 3.470), 

tratando-se apenas de recursos privados os que foram repassados (fl s. 3.471).

Portanto, diante desse quadro, da boa documentação juntada e das alegações 

inclusive corroboradas pelo Administrador Judicial, reconheço o abuso da 

personalidade jurídica por desvio da finalidade e pela confusão patrimonial e 

desconsidera a personalidade jurídica do Instituto Fazer Brasil, incluindo a ABEXA no 

polo passivo da presente execução, comunicando-se, inclusive, o Distribuidor. (grifei)

Por via de conseqüência, diante desse quadro, defi ro o segundo requerimento 

feito pela Dim Export e determino a expedição do mandado de levantamento 
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do valor já bloqueado, aguardando- se, porém, o prazo necessário para o agravo 

que em sede liminar pode obstar o referido levantamento, tudo pelo amor ao 

contraditório pleno.”

(...)

Na espécie, conforme bem asseverado pelo juízo de primeiro grau, estão 

nítidos tanto a confusão patrimonial como o desvio de fi nalidade, requisitos 

necessários à desconsideração inversa da personalidade pleiteada, razão pela 

qual é de rigor a manutenção da decisão que determinou a desconsideração da 

personalidade jurídica da empresa requerida. (Grifos no original.)

Por outro lado, os paradigmas colacionados não refletem a mesma 

peculiaridade do acórdão embargado, razão pela qual se limitaram a 

aplicar a Súmula 7 do STJ à revisão dos critérios utilizados na origem para 

desconsideração da personalidade jurídica. Esses paradigmas referentes a 

situações genéricas não se prestam, portanto, a confrontar o acórdão embargado, 

inequivocamente calcado em situação excepcional e em provas incontroversas.

A caracterização do dissenso pretoriano exige a demonstração efetiva 

da divergência entre o aresto impugnado e o acórdão paradigma, devendo-

se esclarecer as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos 

confrontados que tiveram pronunciamentos diametralmente opostos, o que não 

aconteceu no caso dos autos.

Portanto, a ausência de similitude fático-jurídica obsta o conhecimento 

dos embargos de divergência. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp 220.416/DF, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 16.11.2016, DJe 

24.11.2016.

Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência opostos por 

ABEXA – Associação Brasileira de Exportação de Artesanato e determino a remessa 

dos autos à Segunda Seção para julgar eventual divergência em relação aos 

paradigmas provenientes da Quarta Turma.

Torno sem efeito a suspensão concedida a estes embargos de divergência 

(fl s. 5.020/5.022, e-STJ).

Prejudicado o pedido de reconsideração formulado pela parte embargada 

(fl s. 5.670/5.673, e-STJ).

Comunique-se o teor desta decisão, com urgência, ao Juízo e ao Tribunal de 

origem (Processos n. 583.00.2005.087082-0 e n. 0200868-77.2012.8.26.0000).

É como penso. É como voto.
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RECLAMAÇÃO N. 29.329-MS (2016/0001751-8)

Relator: Ministro Vice-Presidente do STJ

Relator para o acórdão: Ministro Humberto Martins

Reclamante: Dalvio Tschinkel

Advogado: Juliana Simoniele Saldanha Tschinkel - MS010645

Reclamado: Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça

Interes.: Banco do Brasil S/A

Advogado: Vanilton Barbosa Lopes e outro(s) - MS006771

Interes.: Luiz Carlos Giordani Costa

Interes.: Maria Regina Rampazzo Giordani Costa

EMENTA

Constitucional. Recurso extraordinário. Indeferimento liminar. 

Interposição de agravo regimental em recurso extraordinário. Não 

conhecimento. Reclamação protocolada no STJ. Descabimento. 

Precedentes do STF.

1. Reclamação constitucional ajuizada no Superior Tribunal 

de Justiça contra decisão da Vice-Presidência que não conheceu do 

agravo regimental no agravo em recurso extraordinário interposto 

contra decisão que indeferiu liminarmente o recurso extraordinário.

2. A reclamação contra o ato judicial da Vice-Presidência do 

Superior Tribunal de Justiça deve ser protocolada no Pretório Excelso 

e não nesta Corte.

3. Ademais, a insurgência do reclamante parece se referir ao 

que foi decidido em outra reclamação (Rcl n. 18.565/MS), matéria 

distinta da examinada por meio da decisão proferida nos autos. Assim, 

não se trata do descumprimento de ordem direta emanada por este 

Superior Tribunal de Justiça em seus julgados, mas de confusão no 

tocante à pretensão de trazer diretamente a esta Corte questões 

diversas decorrentes de desdobramentos da lide em outro processo.

Reclamação não conhecida. Prejudicados os embargos de 

declaração.
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ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, não conhecer da reclamação e julgou prejudicados os embargos de 

declaração nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria 

Th ereza de Assis Moura, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, 

Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Francisco Falcão, Nancy 

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

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer, Herman 

Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho e Raul Araújo.

Brasília (DF), 17 de maio de 2017 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 26.5.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de reclamação, com pedido 

de liminar, com fulcro no art. 105, I, f, da CF/1988, ajuizada por Dalvio Tschinkel 

contra decisão da Vice-Presidência que não conheceu do agravo regimental 

no agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que indeferiu 

liminarmente o recurso extraordinário (fl s. 178-180, e-STJ).

O reclamante alega que, no Recurso Especial 1.284.035, foi prolatada a 

seguinte ordem dispositiva pela Terceira Turma do STJ: “somente com o trânsito 

em julgado dos julgamentos dos recursos interpostos nestes autos e com a sua 

baixa à origem, é que poderá ser determinado o destino do dinheiro depositado, 

mediante decisão do juízo de 1º grau” e o entendimento fi rmado pela 2ª Seção 

do STJ, nos autos da reclamação n. 18.565/MS, desafi a a autoridade da decisão 

proferida pela Vice-Presidência, que concluiu pelo trânsito em julgado do REsp 

1.284.035/MS, na data de 2.9.2015.

Na inicial, pleiteou o reclamante (fl . 10, e-STJ):

“a) seja deferida a liminar para determinar o prosseguimento normal 

do Cumprimento da Sentença em seus ulteriores termos, tal como requerido pelo 

Reclamante, isto é, até a satisfação integral de seu crédito, forma da lei;
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b) ao fi nal, seja julgada procedente a presente Reclamação, confi rmando-se a 

liminar ora pleiteada, para declarar nula a r. decisão proferida pela Reclamada nos 

autos da Reclamação 18.565, em face as razões acima expendidas, por ser medida de 

direito e da mais lídima Justiça”!

A liminar foi indeferida (fl s. 239/242, e-STJ), sob o fundamento de que 

“o Reclamante parece buscar alternativas judiciais para rever decisão proferida 

em sede de ação reclamatória e mantida pela Segunda Seção deste Superior 

Tribunal de Justiça, não se podendo admitir o manejo da ação reclamatória para 

tal desiderato”.

Sobreveio agravo regimental, que fi cou desprovido nos termos da seguinte 

ementa (fl . 370, e-STJ):

Agravo regimental na reclamação. Ausência de descumprimento de decisão 

deste Superior Tribunal de Justiça. Via inadequada para solucionar questões 

surgidas em outro processo. Liminar em reclamação negada. Decisão mantida 

pelos seus próprios fundamentos.

1. A insurgência do Reclamante se volta contra decisão outra, tomada em 

processo distinto. Ao contrário, nos autos do EREsp n. 1.284.035, consta o termo 

de remessa e baixa ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul.

2. Consoante o disposto no art. 187 do RISTJ, bem como no art. 13 da Lei 

n. 8.038/1990, a “reclamação é meio idôneo para preservar a competência do 

Tribunal ou assegurar a autoridade de suas decisões”.

3. De fato, “assegurar a autoridade de suas decisões” quer dizer não permitir o 

descumprimento de ordem direta emanada por este Superior Tribunal de Justiça 

em seus julgados, o que não se confunde com a pretensão de trazer diretamente 

a esta Corte questões diversas decorrentes de desdobramentos da lide em outro 

processo.

4. Agravo regimental desprovido.

Opostos embargos de declaração pelo reclamante (fl s. 379-383, e-STJ).

Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento da 

reclamação (fl . 386, e-STJ):

Reclamação. Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença. Liberação de 

valores penhorados. Trânsito em julgado. Apuração.

Pleito que não encontra apoio em recurso representativo da controvérsia ou 

em matéria sumulada pela Corte superior. Situação não abrangida pela Resolução 

12/2009/STJ.
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Não cabe reclamação ajuizada contra decisão proferida em processo diverso 

daquele do qual adveio o julgado reclamado.

Parecer pelo não conhecimento da reclamação.

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): A reclamação não reúne 

condições de prosperar.

A Constituição Federal prevê, em seu art. 105, I, alínea “f ”, as reclamações 

para o STJ. Confi ra-se:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

f ) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da 

autoridade de suas decisões;

(...).

Ao contrário do alegado pelo reclamante, não houve usurpação de 

competência ou descumprimento, pela autoridade apontada como reclamada, de 

decisão proferida por esta Corte, de modo a justifi car o cabimento da presente 

ação.

No caso dos autos, não houve descumprimento da decisão proferida 

pela Ministra Laurita Vaz, então Vice-Presidente desta Corte, que indeferiu 

liminarmente o recurso extraordinário e determinou a certifi cação do trânsito 

em julgado do EREsp n. 1.284.035/MS. Ao contrário, consta desses autos 

termo de remessa, registrando a baixa dos autos ao Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso do Sul, em 17 de dezembro de 2015.

Ainda que se entenda que a decisão recorrida mereça reparos, a reclamação 

contra o ato judicial da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça 

somente poderia ser protocolada no Pretório Excelso.

Confi ra-se:

Processual Penal. Constitucional. Reclamação. Decisão de admissão. Petição 

inicial indeferida. Protocolo no STJ e não no STF. Inexistência de usurpação de 
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competência. Descabimento da reclamação para rediscutir o indeferimento de 

recurso extraordinário. Precedente do STF. Pedido de remessa ao STF. Ausência de 

previsão legal.

1. Reclamação constitucional ajuizada no Superior Tribunal de Justiça contra 

decisão da Vice-Presidência pela qual se indeferiu liminarmente um recurso 

extraordinário em razão da interposição de agravo nos próprios autos, quando 

cabível agravo interno.

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

reclamação foi ajuizada no STJ, quando deveria ter sido protocolada diretamente 

no STF; o indeferimento da petição inicial se deve, preliminarmente, a tal erro.

3. Está assentado na jurisprudência que a decisão que indefere liminarmente 

ou julga prejudicado recurso extraordinário, por tribunal de origem, deve ser 

combatida por meio de agravo interno e não pela via do agravo nos próprios 

autos; em tais casos, não há falar em fungibilidade recursal, pois - após o advento 

da QO no AI 760.358/SE - tal equívoco se confi gura em erro grosseiro.

4. A reclamação contra decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a admissão 

de recurso extraordinário deveria ter sido ajuizada diretamente no Pretório Excelso, 

não havendo dispositivo no Código de Processo Civil ou na legislação específi ca que 

determine que seja protocolada no Superior Tribunal de Justiça para posterior envio 

ao Pretório Excelso.

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

a insurgência não prosperaria pela via da reclamação, uma vez tal meio 

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

recurso extraordinário, como já fi rmado pelo Pretório Excelso: “(...) Esta Corte 

assentou o entendimento no sentido de que não cabe reclamação ou qualquer 

recurso ao Supremo da decisão do Juízo de origem que, com base em precedente 

produzido sob a sistemática da repercussão geral, nega a admissão de recurso 

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

Processo eletrônico publicado no DJe em 29.4.2016.).

Agravo regimental improvido (AgRg na Rcl 32.470/SC, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Corte Especial, julgado em 15.2.2017, DJe 21.2.2017.);

Processual Penal. Constitucional. Recurso extraordinário. Indeferimento 

liminar. Interposição de agravo em recurso extraordinário. Não conhecimento. 

Erro grosseiro. Reclamação protocolada no STJ. Descabimento. Precedentes do 

STF.

1. Insurge-se o agravante contra o indeferimento liminar da petição inicial da 

reclamação apresentada contra julgado singular que não conheceu do agravo 

nos próprios autos do recurso extraordinário em razão do seu descabimento.

2. A reclamação contra o ato judicial da Vice-Presidência do Superior Tribunal de 

Justiça deve ser protocolada no Pretório Excelso e não nesta Corte.
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3. “(...) Esta Corte assentou o entendimento no sentido de que não cabe 

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

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

a admissão de recurso extraordinário” (AgR na Rcl 22.924/AP, Relator Min. Edson 

Fachin, Primeira Turma, julgado em 15.3.2016, Processo eletrônico publicado no 

DJe-083 em 29.4.2016.) Agravo regimental improvido (AgRg na PET no ARE no RE 

no AgRg nos EAREsp 569.756/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, 

julgado em 7.12.2016, DJe 16.12.2016.).

Esclareça-se, ainda, que, mesmo que se tivesse dirigido ao órgão 

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

próprio Supremo Tribunal Federal já fi rmou que o indeferimento liminar de 

recurso extraordinário pelo Superior Tribunal de Justiça – ou outra Corte de 

origem – não é passível de ataque por essa estreita via.

A propósito:

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

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

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

a admissão de recurso extraordinário.

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

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

Ademais, a insurgência do reclamante parece se referir ao que foi decidido 

em outra reclamação (Rcl n. 18.565/MS), matéria distinta da examinada por 

meio da decisão proferida nos já citados EREsp n. 1.284.035-MS. Assim, não se 

trata do descumprimento de ordem direta emanada por este Superior Tribunal 

de Justiça em seus julgados, mas de confusão no tocante à pretensão de trazer 

diretamente a esta Corte questões diversas decorrentes de desdobramentos da 

lide em outro processo.

E, quanto ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é no sentido da impossibilidade de conhecimento de reclamação ajuizada 

contra decisão proferida em processo diverso daquele do qual adveio o julgado 

reclamado.

A propósito:

Processual Civil. Reclamação constitucional. Divergência da decisão reclamada 

com precedentes do STJ. Instrumento utilizado como sucedâneo recursal. 

Impossibilidade.
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1. O reclamante pretende, com a presente medida, reformar a decisão proferida 

pelo Tribunal Regional da 3ª Região, que concluiu pela inexistência de poder de 

polícia a ele atribuído. Para tanto, aponta divergência entre o decisum reclamado 

e a jurisprudência do STJ quanto à natureza jurídica do Conselho Regional dos 

Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo - CRDD/SP. Cita como 

descumpridos os precedentes fi rmados no CC 125.837/SP e no CC 116.024/MG.

2. Não se pode conhecer do pedido, pois a Reclamação prevista no art. 

105, I, “f”, da Constituição Federal, dirigida ao STJ, não pode ser utilizada como 

sucedâneo recursal ou como meio de dirimir divergência jurisprudencial. Trata-

se de instrumento processual destinado, exclusivamente, à preservação da 

competência do Tribunal e à garantia de decisão proferida em determinado caso 

concreto (RCDESP na Rcl 8.978/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 

31.5.2013; AgRg na Rcl 6.378/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 

11.6.2013; Rcl 7.124/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 

30.10.2012).

3. As decisões indicadas como descumpridas não foram proferidas no curso 

da relação processual formada no processo originário, no qual adveio o decisum 

reclamado. O fato de as decisões paradigmáticas terem sido prolatadas em 

julgamentos que dizem respeito à parte reclamante é insufi ciente para autorizar o 

uso do instrumento previsto no art. 105, I, “f”, da Constituição Federal.

4. Agravo Regimental não provido (AgRg na Rcl 14.786/SP, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13.11.2013, DJe 5.12.2013.).

Desse modo, a liminar proferida pela então Vice-Presidente, Min. Laurita 

Vaz, não merece reparos, porquanto a presente reclamação busca anular o que 

foi decidido na Rcl n. 18.565, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, e como sabido, 

esse instrumento jurídico não se presta como sucedâneo recursal.

Ante o exposto, não conheço da presente reclamação e julgo prejudicados 

os embargos de declaração de fl s. 379-383 (e-STJ).

É como penso. É como voto.





Primeira Seção





RECURSO ESPECIAL N. 1.474.665-RS (2014/0207479-7)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Recorrente: Teresinha Bruno Primão

Assist. por: José Maria Machado Primão

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul

Recorrido: Estado do Rio Grande do Sul

Procurador: Anne Pizzato Perrot e outro(s) - RS047384
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EMENTA

Processual Civil. Recurso especial representativo de controvérsia. 

Art. 543-C do CPC/1973. Ação ordinária de obrigação de fazer. 

Fornecimento de medicamento para o tratamento de moléstia. 

Imposição de multa diária (astreintes) como meio de compelir o 

devedor a adimplir a obrigação. Fazenda Pública. Possibilidade. 

Interpretação do conteúdo normativo inserto no § 5º do art. 461 do 

CPC/1973. Direito à saúde e à vida.

1. Para os fi ns de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é 

mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso 

especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição 

de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer 

medicamento à pessoa desprovida de recursos fi nanceiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a 

recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não 

fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do 

obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer 

à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de 

descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve 

o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, 

com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público 

devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia 

fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura 
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o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, 

Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, 

DJe 8.4.2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJ de 23.10.2008; REsp 1.062.564/RS, Relator 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23.10.2008; REsp 

1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, 

DJ de 1º.9.2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra 

Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11.6.2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do 

devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer 

medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado 

pelo jurisdicionado. Trata-se do “poder geral de efetivação”, concedido 

ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fi xação do valor das astreintes 

aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de 

multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão 

somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada 

material, e pode, a requerimento da parte ou ex offi  cio pelo magistrado, 

ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a 

sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg 

no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, 

Terceira Turma, DJe 24.8.2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, 

Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 

12.5.2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação 

do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o 

medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de 

glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister 

acolher a pretensão recursal, a fi m de restabelecer a multa imposta pelo 

Juízo de primeiro grau (fl s. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar 

a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. 

Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código 

de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 

08/2008.
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ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça 

prosseguindo no julgamento, por unanimidade, dar provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Assusete 

Magalhães e os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de 

Faria, Napoleão Nunes Maia Filho e Mauro Campbell Marques votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Francisco Falcão e Og 

Fernandes.

Brasília (DF), 26 de abril de 2017 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 22.6.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de recurso especial interposto 

por Teresinha Bruno Primão, às fl s. 136-141, com arrimo nas alíneas “a” e “c” 

do permissivo constitucional, contra acórdão oriundo do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa está consignada nos seguintes 

termos:

Processual Civil. Agravo. Decisão monocrática. Jurisprudência dominante. 

Técnica executiva. Poder Público. Astreinte. Inefi cácia.

De acordo com jurisprudência dominante, a aplicação da astreinte ao Poder 

Público só acarreta custos desnecessários, revertidos injustificadamente ao 

particular, porque destituída da coercitividade a que se destina.

Hipótese de retratação não confi gurada (fl . 122).

Noticiam os autos que a ora recorrente ajuizou ação ordinária de obrigação 

de fazer, com requerimento para a antecipação da tutela de mérito, em desfavor 

do Estado do Rio Grande do Sul, ora recorrido, ao argumento de sofrer 

de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1), razão pela qual 

requereu a condenação do réu na obrigação de continuamente fornecer (fazer) o 

medicamento Lumigan, 0,03%, para o tratamento da moléstia que lhe acomete.
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O Juízo singular julgou procedente a pretensão autoral e condenou o 

réu no fornecimento contínuo do medicamento Lumigan, 0,03% à autora 

ou, havendo impossibilidade de fornecer o fármaco em foco, no repasse de 

numerário sufi ciente para sua aquisição, sob pena de multa diária de meio salário 

mínimo (fl s. 51-53).

Irresignado, o ente público réu apelou da decisão supra no Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul, sendo que o relator da irresignação recursal em 

comento lhe deu provimento monocraticamente e excluiu a imposição de multa 

diária ao Poder Público (fl s. 94-98).

Na sequência, a autora, ora recorrente, manejou agravo regimental, mas 

a Vigésima Segunda Câmara Cível manteve a decisão unipessoal do relator, 

conforme a ementa supra.

No bojo do apelo nobre, a recorrente sustenta afronta ao art. 461 do 

CPC/1973, porque o aludido dispositivo não exclui a sua aplicação quanto aos 

entes públicos. Também alega que o acórdão recorrido divergiu do entendimento 

esposado por esta Corte, a qual ostenta orientação justamente no sentido de ser 

possível impor astreintes à Administração, com fi m de compeli-la a cumprir 

obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

O recorrido, nada obstante ter sido regularmente intimado, deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões (fl . 166).

O recurso especial foi admitido pelo Primeira Vice-Presidência do 

Tribunal de Justiça gaúcho como representativo de controvérsia (fl s. 169-175).

Por meio da decisão de fl . 185, admiti o recurso como representativo de 

controvérsia, nos seguintes termos:

Trata-se de recurso especial admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Sul como representativo de controvérsia, nos termos do art. 

543-C, § 1º, do CPC, a qual respeita à possibilidade de ser imposta a multa a que 

alude o art. 461 do CPC, nos casos de descumprimento da obrigação de fornecer 

medicamentos, imposta a ente estatal.

Infere-se que até o presente momento o tema supra não foi submetido à Corte 

nos termos dos arts. 543-C do CPC e 2º da Resolução/STJ n. 8, de 7 de agosto de 

2008.

Dessarte, tendo em vista a multiplicidade de recursos a respeito da questão 

jurídica em foco, admito o processamento do presente recurso repetitivo, a fi m de 

que a controvérsia seja dirimida no âmbito da Primeira Seção do STJ e, para tanto, 

determino a adoção das seguintes providências:
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a) em face do interesse da União, dos Estados e do Distrito Federal no 

julgamento da matéria, oficie-se à União e aos Excelentíssimos Senhores 

Governadores das Unidades da Federação para, querendo, se manifestarem a 

respeito, no prazo de quinze dias;

b) dê-se vista ao Ministério Público para parecer, em quinze dias (art. 3º, II);

c) comunique-se, com cópia da presente decisão, aos Ministros da 1ª Seção do 

STJ e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, 

nos termos e para os fi ns previstos no art. 2º, § 2º, da Resolução n. 8/2008;

d) suspenda-se o julgamento dos demais recursos sobre a matéria versada no 

presente apelo nobre, consoante preceitua o § 2º do art. 2º da Resolução/STJ n. 

8/2008.

Publique-se. Intime-se. Ofi cie-se.

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso especial 

(fl s. 248-254).

O Estado da Bahia (fl s. 261-265), o Estado de Roraima (fl s. 270-274), 

o Estado do Piauí (fl s. 276-279), o Estado do Pará (fl s. 281-288) o Estado do 

Ceará (fl s. 291-296), o Estado de Pernambuco (fl s. 302-307), o Estado do Rio 

de Janeiro (fl s. 309-314), o Estado de Goiás (fl s. 316-329), a União (fl s. 331-

346), o Estado da Acre (fl s. 448-458) e os Estados da Federação e o Distrito 

Federal (fl s. 461-482) apresentaram manifestação, sendo que todos os entes 

públicos relacionados requereram, em suma, o não provimento do recurso 

especial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Preliminarmente, o recurso 

especial merece ser conhecido quanto ao seu cabimento pela alínea “a” do 

permissivo constitucional, porque o art. 461 do CPC/1973 foi prequestionado 

pelo acórdão recorrido e foram preenchidos os demais requisitos de 

admissibilidade recursal.

Inicialmente, antes de adentrar a questão de fundo, é mister tecer algumas 

considerações a respeito do direito à saúde.

A promulgação da Constituição de 1988 elevou a saúde à categoria de 

direito fundamental. Assim dispõe o art. 196 da lei Maior:
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A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 

e recuperação.

Acerca dessa garantia constitucional, veja-se o que a doutrina pátria 

assenta:

É espantoso como um bem extraordinariamente relevante à vida humana só 

agora é elevado à condição de direito fundamental do homem. E há de informar-

se pelo princípio de que o direito igual à vida de todos os seres humanos signifi ca 

também que, nos casos de doença, cada um tem o direito a um tratamento 

condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independentemente 

de sua situação econômica, sob pena de não ter muito valor sua consignação em 

normas constitucionais.

O tema não era de todo estranho ao nosso Direito Constitucional anterior, 

que dava competência à União para legislar sobre defesa e proteção à saúde, 

mas isso tinha sentido de organização administrativa de combate às endemias 

e epidemias. Agora é diferente, trata-se de um direito do homem (DA SILVA, José 

Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2007. p. 307-308).

A Lei n. 8.080/1990, cognominada de Lei orgânica da saúde, veio 

regulamentar a norma constitucional supra, sendo oportuna a transcrição dos 

seus artigos 2º, § 1º, e 4º:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução 

de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e 

de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso 

universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação.

[...]

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e 

indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único 

de Saúde (SUS).

Por outro lado, o diploma legal em comento atribui ao Sistema Único de 

Saúde-SUS o seguinte:
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Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados 

ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos 

de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, 

obedecendo ainda aos seguintes princípios:

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência;

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

Sob esse ângulo, insta expor que o SUS foi criado para garantir a assistência 

à saúde em nível federal, estadual, municipal e distrital, a fi m de que todos sejam 

tratados dignamente e de acordo com mal sofrido, não importando o grau 

de complexidade da moléstia, de modo que, comprovado o acometimento do 

indivíduo ou de um grupo por determinada doença, seja fornecido o tratamento/

medicamento para a cura da enfermidade.

Assentadas essas considerações sobre o direito à saúde, passo a discorrer 

sobre a possibilidade, ou não, de impor, ao ente público, multa diária com o fi m 

de que a obrigação imposta pelo Poder Judiciário seja satisfeita.

Por oportuno, transcrevem-se os dispositivos do Código de Processo Civil 

de 1973 relacionados à controvérsia posta em discussão:

Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer 

ou não fazer, o juiz concederá a tutela específi ca da obrigação ou, se procedente o 

pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento.

[...]

5º Para a efetivação da tutela específi ca ou a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas 

necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e 

apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento 

de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.

A problemática acerca da efetivação dos provimentos judiciais que 

impunham o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer sempre foi 

notória, porque dependiam da colaboração espontânea do devedor. Diante disso, 

viu-se obrigado o legislador a criar mecanismos que pudessem conjurar essa 

impropriedade, como, v.g., o art. 84 do Código de Defesa do Consumidor e 

posteriormente o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973.
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Sob esse enfoque, a função das astreintes é justamente no sentido de 

superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não 

fazer que lhe é imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da 

sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

A doutrina pátria ruma para o esse mesmo norte:

Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve 

ser signifi cativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não 

deve fi car com receio de fi xar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. 

O objetiva das astreintes não obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-

lo a cumprir a obrigação na forma específi ca. A multa é apenas inibitória. Deve 

ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir obrigação 

específi ca. Vale dizer, o devedor deve sentir preferível cumprir a obrigação na 

forma específi ca a pagar o alto valor da multa fi xada pelo juiz (NERY JÚNIOR, 

Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 11ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais. p. 702).

E a particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda 

Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, 

a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do 

CPC/1973.

Nesse ponto, convém alertar que, em se tratando do direito à saúde, com 

maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público recalcitrante, o 

preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em 

outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida.

A jurisprudência desta Corte, em reiterados precedentes, admite a 

imposição de multa cominatória (astreintes), ex offi  cio ou a requerimento da parte, 

a fi m de compelir o devedor a adimplir a obrigação de fazer, não importando 

que esse devedor seja a Fazenda Pública. Confi ram-se:

Administrativo. Agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Fornecimento de medicamentos. Imposição de multa diária contra a Fazenda 

Pública por descumprimento de obrigação de fazer. Possibilidade. Astreintes 

fi xadas em R$ 143,26 ao dia. Valor fi xado com razoabilidade. Agravo regimental 

desprovido.

1. A apreciação dos critérios previstos no art. 461 do CPC para rever a fi xação 

da astreintes, ensejaria o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra 

óbice na Súmula 7 desta Corte.

Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que 

não se confi gura neste caso.
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2. Agravo Regimental do Estado de Mato Grosso do Sul desprovido (AgRg no 

AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, 

DJe 8.4.2014).

Administrativo. Processual Civil. Alegação genérica de violação do art. 535 do 

CPC. Súmula 284/STF. Possibilidade da tutela antecipada contra Fazenda Pública. 

Direito à saúde e à vida. Impossibilidade de reexame da matéria fático-probatória. 

Súmula 7/STJ.

1. A alegação genérica de violação do artigo 535 do CPC, atrai a aplicação 

do disposto na Súmula 284/STF. Ademais, ainda que pudesse ser afastado este 

óbice, o acórdão recorrido solucionou a controvérsia de forma fundamentada e 

sufi ciente, dando adequada prestação jurisdicional.

2. O Tribunal de origem, a quem compete amplo juízo de cognição da lide, com 

amparo nos elementos de convicção dos autos, manteve a decisão que concedeu 

a tutela antecipada. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para avaliar 

os critérios adotados pela instância ordinária na concessão da antecipação dos 

efeitos da tutela, é necessário o reexame dos elementos probatórios, vedado pela 

Súmula 7/STJ.

3. É possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública para 

obrigá-la a custear cirurgia cardíaca a cidadão que não consegue ter acesso, 

com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo ser 

fi xada multa cominatória para tal fi m, ou até mesmo determinar o bloqueio de 

verbas públicas. O direito fundamental, nestes casos, prevalece sobre as restrições 

fi nanceiras e patrimoniais contra a Fazenda Pública. Precedentes.

Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 420.158/PI, Relator Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.12.2013).

Processual Civil. Obrigação de dar. Descumprimento. Astreintes. Aferição 

da eficácia. Fornecimento de medicamentos. Bloqueio de valores em contas 

públicas. Possibilidade. Art. 461, caput e § 5º do CPC.

1. Apesar de possível a fi xação, pelo juízo ou a requerimento da parte, de 

astreintes contra a Fazenda Pública pelo inadimplemento de obrigação de dar, 

não viola os artigos 461 e 461-A do CPC o acórdão que conclui ser inócua a multa, 

pois cabe às instâncias ordinárias a aferição da efi cácia dessa medida.

2. Além de prever a possibilidade de concessão da tutela específi ca e da tutela 

pelo equivalente, o CPC armou o julgador com uma série de medidas coercitivas, 

chamadas na lei de “medidas necessárias”, que têm como escopo o de viabilizar o 

quanto possível o cumprimento daquelas tutelas.

3. As medidas previstas no § 5º do art. 461 do CPC foram antecedidas da 

expressão “tais como”, o que denota o caráter não-exauriente da enumeração. 

Assim, o legislador deixou ao prudente arbítrio do magistrado a escolha das 

medidas que melhor se harmonizem às peculiaridades de cada caso concreto.
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4. Em casos como o dos autos, em que a efetivação da tutela concedida está 

relacionada à preservação da saúde do indivíduo, a ponderação das normas 

constitucionais deve privilegiar a proteção do bem maior que é a vida.

5. Recurso especial provido em parte (REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro 

Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23.10.2008).

Processual Civil. Fornecimento de medicamentos. Multa. Art. 461 do CPC. 

Proveito da multa em favor do credor da obrigação descumprida.

I - É permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a fi xação de 

multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de 

descumprimento de obrigação de fazer, in casu, fornecimento de medicamentos 

a portador de doença grave.

II - O valor referente à multa cominatória, prevista no artigo 461, § 4º, do CPC, 

deve ser revertido para o credor, independentemente do recebimento de perdas 

e danos. Precedente: REsp 770.753/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ de 15.03.2007.

III - Recurso especial provido (REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco 

Falcão, Primeira Turma, DJ de 1 de setembro de 2008).

Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. Fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. Idoso. Aplicação de multa diária contra a Fazenda 

Pública por descumprimento da obrigação. Possibilidade. Precedentes do STJ. 

Desprovimento do agravo regimental.

1. O entendimento pacífico desta Corte Superior é no sentido de que é 

possível ao juiz - ex offi  cio ou a requerimento da parte -, em casos que envolvam 

o fornecimento de medicamentos a portador de doença grave, determinar a 

imposição de multa cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, objetivando 

o efetivo cumprimento da determinação judicial.

2. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 854.283/RS, 2ª Turma, Rel. 

Min. Humberto Martins, DJ de 18.9.2006, p. 303; REsp 775.233/RS, 1ª Turma, 

Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1º.8.2006, p. 380; REsp 804.107/RS, 2ª Turma, Rel. Min. 

Eliana Calmon, DJ de 5.6.2006, p. 252; REsp 821.033/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, DJ de 17.4.2006, p. 194; REsp 796.215/RS, 1ª Turma, Rel. Min. José 

Delgado, DJ de 1º.2.2006, p. 464.

3. Desprovimento do agravo regimental (AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora 

Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11.6.2008).

Todavia, a questão controvertida não se esgota nisso. Deveras, tanto o 

acórdão recorrido (fl . 96) quanto o recorrente (fl s. 139-140) discorreram sobre 

o § 5º do art. 461 do CPC/1973, sendo certo, ainda, que a interpretação de tal 

dispositivo se mostra imprescindível para a correta aplicação do caput do art. 

461.
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Assim dispõe o dispositivo em testilha;

Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas 

necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e 

apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento 

de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.

Pois bem, a expressão “tais como”, constante do § 5º do art. 461 do 

CPC/1973 é exemplifi cativa e garante ao magistrado poder para decidir sobre 

qual medida irá se valer para o cumprimento da decisão exarada por si. Trata-se 

do “poder geral de efetivação”, concedido ao juiz para dotar de efetividade as 

suas decisões.

Infere-se que o legislador, ao conferir ao magistrado a cognominada 

“cláusula geral executiva”, fê-lo no sentido de conceder a ele o poder de dar 

efetividade às suas decisões judiciais, para, em último plano, assegurar ao 

jurisdicionado o direito de receber a prestação jurisdicional efetiva (art. 5º, LIV, 

da Constituição Federal).

Por outro lado, sobreleva notar a existência de mecanismo que protege 

o devedor contra a exorbitância na fi xação do valor das astreintes. Como a 

cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não 

fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa 

julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex offi  cio pelo magistrado, 

ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, quando a sua 

imposição não se mostrar mais necessária. Vejam-se os precedentes nesse 

sentido:

Civil e Processual Civil. Agravo regimental no agravo regimental no agravo 

em recurso especial. Violação do art. 535 do CPC. Não ocorrência. Tribunal de 

origem que dirimiu a controvérsia de forma suficientemente fundamentada. 

Omissão e/ou contradição inexistentes. Condomínio de fato. Proporção do rateio 

das despesas de conservação. Reforma do julgado. Reexame de fatos e provas. 

Incidência da Súmula n. 7 do STJ. Ausência de prequestionamento. Incidência da 

Súmula n. 211 do STJ. Decisão mantida.

1. Não subsiste a alegada ofensa do art. 535 do CPC porque o Tribunal de 

origem enfrentou todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido 

omissão, contradição ou obscuridade.

2. Para infi rmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da 

correta proporção do rateio das despesas de conservação, seria inevitável o 
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revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, procedimento 

sabidamente inviável na instância especial.

3. O tema referente aos arts. 467, 468, 471 e 473, todos do CPC não foi objeto 

de debate no venerando acórdão recorrido, carecendo, por conseguinte, do 

necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito 

indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicável, assim, a Súmula n. 

211 do STJ.

4. A jurisprudência pacífica desta eg. Corte é de que a decisão que arbitra 

astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção 

indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modifi cada a requerimento da 

parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para 

suprimi-la (AgRg no REsp n. 1.491.088/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, DJe 12.5.2015).

5. Agravo regimental não provido (AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator 

Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24.8.2015) (grifamos).

Agravo regimental no recurso especial. Civil e Processual Civil. Exceção de 

pré-executividade. Preclusão. Não ocorrência. Ação cautelar de exibição de 

documentos. Astreintes. Descabimento. Coisa julgada. Não confi guração.

1. A exceção de pré-executividade é cabível em qualquer tempo e grau 

de jurisdição e constitui meio legítimo para discutir questões que possam 

ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os 

pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que 

desnecessária a dilação probatória.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior, inclusive firmada em recurso 

especial representativo de controvérsia, é no sentido de ser descabida a multa 

cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito 

disponível (Súmula n. 372/STJ).

Quando houver descumprimento injustifi cado da determinação judicial, em 

se tratando de ação cautelar de exibição, o magistrado poderá ordenar a busca e 

apreensão do documento ou, nas hipóteses de exibição incidental de documento, 

sendo disponível o direito, poderá aplicar a presunção de veracidade (art. 359 do 

CPC), a qual será relativa.

3. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é 

apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser 

modifi cada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o 

valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

4. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12.5.2015) (grifamos).

A autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande 

do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso 
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contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 

40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fi m de restabelecer a multa 

imposta pelo Juízo de primeiro grau (fl s. 51-53).

Isso posto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, a fi m de 

restabelecer a imposição de multa diária, caso haja descumprimento da obrigação 

de fazer. Outrossim, inverto o ônus sucumbencial.

Por se tratar de recurso representativo de controvérsia, sujeito ao 

procedimento do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, determino, 

após a publicação do acórdão, a comunicação à Presidência do STJ, aos Ministros 

da Primeira Seção, aos Tribunais Regionais Federais, bem como aos Tribunais 

de Justiça dos Estados, com a fi nalidade de dar cumprimento ao disposto no 

§ 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil e nos arts. 5º, II, e 6º, da 

Resolução STJ n. 8/2008.

É como voto.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Como se vê do relatório do Ministro 

Benedito Gonçalves, trata-se de Recurso Especial, interposto por Teresinha Bruno 

Primão, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

De acordo com os autos, a ora recorrente ajuizou ação contra o Estado do 

Rio Grande do Sul, ora recorrido, postulando o fornecimento de medicamento.

A sentença julgou procedente o pedido, para, “tornando defi nitiva a tutela 

antecipada deferida, condenar o réu, sob pena de multa diária de 1/2 salário 

mínimo federal, a fornecer gratuitamente à demandante, em caráter contínuo 

e enquanto perdurar a necessidade de tratamento, mediante a apresentação de 

requisição médica, o remédio LUMIGAN 0,03%, ou a lhe repassar numerário 

indispensável para a respectiva aquisição” (fl . 53e).

O recorrido interpôs Apelação, insurgindo-se apenas contra a imposição 

da multa diária. Para tanto, alegou, em síntese, ser “irrazoável e desproporcional 

a cominação de astreintes contra a Fazenda Pública, quando não houve o 

descumprimento da decisão judicial ou mesmo a recalcitrância do demandado” 

(fl . 57e).
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A Apelação foi provida, por decisão monocrática, excluindo-se a multa, 

ao fundamento de que “a pena pecuniária não é o único mecanismo de coerção 

à disposição do juiz” e que “a experiência forense sugere que a aplicação de 

astreinte ao Poder Público só acarreta custos desnecessários à sociedade, 

revertidos injustifi cadamente ao particular, porque destituída da coercitividade 

a que se destina” (fl s. 95/96e).

Interposto Agravo Regimental, foi improvido, tendo o acórdão recebido a 

seguinte ementa:

Processual Civil. Agravo. Decisão monocrática. Jurisprudência dominante. 

Técnica executiva. Poder Público. Astreinte. Inefi cácia.

De acordo com jurisprudência dominante, a aplicação da astreinte ao Poder 

Público só acarreta custos desnecessários, revertidos injustifi cadamente ao particular, 

porque destituída da coercitividade a que se destina.

Hipótese de retratação não confi gurada (fl . 122e).

Contra esse acórdão, a recorrente interpôs o presente Recurso Especial, 

no qual sustenta, além de divergência jurisprudencial, ofensa ao art. 461 do 

CPC/1973, por entender que:

Com efeito, a legislação processual em vigor acolhe a possibilidade de fi xação 

de multa diária para garantir o adimplemento (art. 461, §§ 4º e 5º e art. 461-A, § 3º, 

todos do Código de Processo Civil).

Ela se aplica ao Poder Público quando fi gura como réu em demandas que 

tenham por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer ou 

de entrega de coisa, pois se assim não fosse, teria o legislador estabelecido 

expressamente a exceção. Tal entendimento é esposado pela doutrina e 

jurisprudência pátrias majoritárias, que entendem cabível a fi xação de multa 

contra os entes estatais (fl s. 139/140e).

Não foram apresentadas contrarrazões (fl . 166e).

O Recurso Especial foi admitido, pelo Tribunal de origem, como 

representativo da controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/1973 (fl s. 

169/175e).

Na decisão de fl . 185e, o Ministro Relator admitiu o processamento do 

presente Recurso Especial pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, para que a 

Primeira Seção do STJ dirima a controvérsia referente à “possibilidade de ser 

imposta a multa a que alude o art. 461 do CPC/1973, nos casos de descumprimento 

da obrigação de fornecer medicamentos, imposta a ente estatal”.
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O Ministério Público Federal, pelo Subprocurador-Geral da República 

Dilton Carlos Eduardo França, opina pelo provimento do Recurso Especial, 

“para restabelecer-se a decisão do magistrado de primeiro grau, que fi xou multa 

cominatória em caso de descumprimento da obrigação de fazer, relativa ao 

fornecimento do medicamento a ora recorrente” (fl . 254e).

A União foi admitida como amicus curiae (fl s. 526/527e).

O Ministro Relator proferiu voto, dando provimento ao Recurso Especial, 

propondo a seguinte ementa:

Processual Civil. Recurso especial representativo de controvérsia. Art. 543-

C do CPC. Ação ordinária de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento 

para o tratamento de moléstia. Imposição de multa diária (astreintes) como meio 

de compelir o devedor a adimplir a obrigação. Fazenda Pública. Possibilidade. 

Interpretação do conteúdo normativo inserto no § 5º do art. 461 do CPC. Direito à 

saúde e à vida.

1. Caso em que se discute a possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) 

a ente público, para compelí-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de 

recursos fi nanceiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância 

do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, 

incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a 

obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda 

Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a 

sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC. E, em 

se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do 

ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia 

fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior; a 

vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8.4.2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro 

Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23 de outubro de 2008; REsp 1.062.564/

RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23 de outubro de 2008; 

REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1 de 

setembro de 2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, 

Primeira Turma, DJ de 11 de junho de 2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC, a recalcitrância do devedor permite ao juiz 

que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à 

satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do “poder geral 

de efetivação”, concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.
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5. A eventual exorbitância na fi xação do valor das astreintes ostenta mecanismo 

de proteção ao devedor; como a cominação de multa para o cumprimento de 

obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, 

obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou 

ex offi  cio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última 

hipótese, caso a sua imposição não se mostre mais necessária. Precedentes: AgRg 

no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, 

DJe 24.8.2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, Terceira Turma, DJe 12.5.2015.

6. No caso em foco, a autora, ora recorrente, requer a condenação do 

Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento 

Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de 

ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fi m 

de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fl s. 51-53). Porém, o 

valor de meio salário mínimo por dia se revela excessivo, devendo ser reduzida a sua 

incidência, para que incida mensalmente, a fi m de que se adeque ao bem da vida 

objetivado neste processo. Ademais, inexistem provas ou mesmo alegações acerca 

da existência de óbices praticados pelos gestores do recorrido, para dificultar a 

satisfação da tutela judicial.

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de 

imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática 

do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil e dos arts. 5º, II, e 6º, da 

Resolução STJ n. 08/2008.

Tendo em vista a relevância da matéria, pedi vista dos autos, para melhor 

exame da questão.

De início, tendo em vista os debates surgidos durante a anterior sessão de 

julgamento, entendo importante destacar que, nos termos da decisão de fl . 185e, 

que admitiu o processamento do presente recurso pela sistemática dos recursos 

repetitivos, a controvérsia a ser dirimida pela Primeira Seção do STJ, para os fi ns 

do art. 543-C do CPC/1973, restringe-se à “possibilidade de ser imposta a multa a 

que alude o art. 461 do CPC, nos casos de descumprimento da obrigação de fornecer 

medicamentos, imposta a ente estatal” (tema 98).

Feita essa observação, entendo que o Recurso Especial merece ser provido.

Conforme destacado pelo eminente Relator, “a particularidade de 

impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a 

propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa 

diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC. E, em se tratando 

do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente 
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público recalcitrante, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia 

constitucional”.

Em caso análogo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao 

apreciar o Recurso Especial 1.069.810/RS, também julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos, fi rmou orientação no sentido de que cabe ao magistrado 

avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento de decisão que impõe 

o fornecimento de medicamentos, podendo, inclusive, determinar o bloqueio 

de verba pública para garantir a sua aquisição, conforme se infere da seguinte 

ementa:

Processual Civil. Administrativo. Recurso especial. Adoção de medida necessária 

à efetivação da tutela específi ca ou à obtenção do resultado prático equivalente. Art. 

461, § 5º do CPC. Bloqueio de verbas públicas. Possibilidade conferida ao julgador, de 

ofício ou a requerimento da parte. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao 

rito do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas 

efi cazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, 

o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e 

sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C 

do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ (STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 06.11.2013).

Assim, é possível a imposição de multa diária, com fundamento no art. 

461, § 5º, do CPC/1973, para compelir o recorrido a cumprir obrigação de 

fazer ou de não fazer, no caso, para assegurar a aquisição de medicamento, em 

cumprimento a decisão judicial, a pessoa que dele necessite, com risco de grave 

comprometimento da saúde do demandante.

Sobre o tema, é pacífi ca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se depreende dos seguintes julgados:

Processual Civil. Recurso especial. Provimento. Pendência de recurso 

representativo da controvérsia. Irrelevância. Multa diária contra a Fazenda 

Pública. Possibilidade. Inovação recursal. Matéria não suscitada em contrarrazões. 

Impossibilidade.

1. A Corte Especial já decidiu que “o comando legal que determina a suspensão 

do julgamento dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C, do CPC, 

somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos 

especiais já encaminhados ao STJ”.
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2. Admite-se a imposição de multa diária em desfavor da Fazenda Pública em face 

do descumprimento de obrigação de fazer.

3. É inviável a análise, em agravo regimental, de matéria não suscitada 

oportunamente pela parte nas contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de 

inovação recursal.

4. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no REsp 1.303.355/PE, Rel. 

Ministro Olindo Menezes (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), 

Primeira Turma, DJe de 16.11.2015).

Administrativo e Processual Civil. Medicamentos. Fundamento da decisão 

agravada não impugnado. Súmula 182/STJ. Multa diária contra a Fazenda 

Pública. Astreintes. Possibilidade. Recurso repetitivo pendente de julgamento. 

Sobrestamento. Desnecessidade.

1. Inviável a apreciação do agravo regimental no ponto em que deixa de atacar 

especifi camente os fundamentos do decisum que deu provimento ao recurso 

especial, incidindo, na espécie, a Súmula 182/STJ.

2. A jurisprudência do STJ é farta quanto a possibilidade de imposição de multa 

diária contra a Fazenda Pública por eventual descumprimento de obrigação de fazer.

3. Quanto ao pedido de suspensão do presente feito, ante a submissão de 

recurso representativo da controvérsia a julgamento pelo rito do art. 543-C do 

CPC, a Corte Especial deste Tribunal fi rmou o entendimento de que somente 

os processos que tramitam nos Tribunais de segunda instância devem ficar 

sobrestados, em decorrência do comando contido naquele dispositivo legal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no REsp 1.299.694/

RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 29.10.2015).

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. O 

sobrestamento do julgamento de processos em face de recurso repetitivo (art. 

543-C do CPC) se aplica apenas aos Tribunais de Segunda Instância. Direito à 

saúde. Responsabilidade solidária dos entes federativos pelo funcionamento do 

Sistema Único de Saúde. Possibilidade de imposição de multa diária contra a Fazenda 

Pública por descumprimento de obrigação de fazer. Agravo regimental do Estado 

do Rio Grande do Sul desprovido.

1. A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que 

determina a suspensão do julgamento de processos que aguardam decisão 

em recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido 

aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já 

encaminhados ao STJ.

2. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido 

do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para 

o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de 

fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
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3. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Sul desprovido (STJ, AgRg no 

REsp 1.073.448/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

de 15.10.2015).

Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Multa diária 

contra a Fazenda Pública. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência 

do STJ. Súmula n. 83 do STJ.

1. É adequada a previsão de incidência de multa cominatória diária para eventual 

descumprimento de decisão judicial, ainda que seja contra a Fazenda Pública. 

Nesse sentido, dentre outros: AgRg no REsp 1.129.903/GO, Rel. Ministro Hamilton 

Carvalhido, Primeira Turma, DJe 24.11.2010; AgRg no Ag 1.247.323/SC, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.07.2010; AgRg no REsp 1.064.704/SC, Rel. 

Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 17.11.2008).

2. O valor estabelecido pela instância ordinária para multa (astreintes) pode 

ser revisto nesta esfera, tão somente nas hipóteses em que a condenação revelar-se 

irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não 

se evidencia no presente caso, uma vez que a multa diária imposta no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) não se mostra exorbitante.

3. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no AREsp 290.270/MG, Rel. 

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 29.05.2014).

Processual Civil. Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência. Integração 

do julgado. Obrigação de fazer. Multa cominatória contra a Fazenda Pública. 

Possibilidade. Confi guração. Revolvimento de fatos e provas. Súmula n. 7/STJ. 

Redução. Valor não exorbitante. Impossibilidade. Súmula n. 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior encontra-se consolidada no sentido de 

que inexiste óbice para a imposição da multa (astreinte) à Fazenda Pública, pelo 

descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer, não fazer ou a entregar 

coisa. Precedentes.

2. A revisão do juízo do Tribunal a quo a respeito da confi guração ou da não 

confi guração da litigância de má-fé, conforme entendimento uníssono do STJ, 

demanda a incursão no universo fático-probatório, circunstância que é vedada 

pela Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

3. A redução do valor da multa diária, por descumprimento de obrigação de fazer, 

implica o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, na hipótese em 

que o valor não é considerado ínfi mo ou exorbitante. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 

Precedentes.

4. Embargos acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modifi cativos (STJ, EDcl 

no AgRg no AREsp 20.461/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe de 25.11.2013).
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Processual Civil. Ofensa ao art. 535 do CPC não confi gurada. Fornecimento de 

medicamento. Multa cominatória. Exorbitância. Revisão. Inviabilidade. Análise de 

fatos e provas. Súmula 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que é lícito ao 

magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o 

adimplemento da obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamentos.

3. A redução do valor atribuído às astreintes implica revolvimento dos fatos e 

circunstâncias da causa, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Regimental não provido (STJ, AgRg no AREsp 361.182/PE, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 09.12.2013).

Administrativo. Direito à saúde. Ação judicial para o fornecimento de 

medicamentos. Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional contra a Fazenda 

Pública. Possibilidade. Pressupostos do art. 273 do CPC. Súmula 7/STJ. 

Responsabilidade solidária dos entes federativos pelo funcionamento do Sistema 

Único de Saúde. Legitimidade passiva ad causam da União.

1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda 

Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter 

acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fi xada multa cominatória para tal fi m, ou até mesmo proceder-se a 

bloqueio de verbas públicas. Precedentes.

2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo 

Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes 

tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de 

saúde. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no REsp 1.291.883/PI, Rel. Ministro 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 1º.07.2013).

Processual Civil e Administrativo. Recurso epecial. Ação civil pública. 

Loteamento irregular. Multa diária cominatória. Astreintes. Aplicabilidade contra a 

Fazenda Pública. Possibilidade.

1. Inexiste qualquer impedimento quanto a aplicação da multa diária cominatória, 

denominada astreintes, contra a Fazenda Pública, por descumprimento de obrigação 

de fazer. Inteligência do art. 461 do CPC. Precedentes.
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3. Recurso especial provido (STJ, REsp 1.360.305/RS, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJe de 28.05.2013).

Processual Civil e Administrativo. Obrigação de fazer. Cominação de multa diária 

contra a Fazenda Pública. Possibilidade. Recurso especial provido. Embargos de 

declaração. Alegações de omissões. Ausência de vícios e de aplicação do art. 535 

do CPC.

1. Depreende-se dos autos que o ponto da controvérsia está na insatisfação 

com o deslinde da causa. O acórdão embargado encontra-se sufi cientemente 

discutido, fundamentado e de acordo com a jurisprudência desta Corte, não 

ensejando, assim, o seu acolhimento.

2. Quanto á alegação de que “a tese exposta pelo Estado no presente feito não 

perpassa pela possibilidade ou não de ser fi xada multa diária cominatória em 

face da Fazenda Pública”; é completamente equivocada, uma vez que no agravo 

regimental o embargante afirma categoricamente que: “por todo o exposto, 

demonstrada está a impossibilidade de fi xação de multa (astrintes), em razão pela 

qual deve ser reformada a decisão guerreada” (fl s. 161, e-STJ).

3. O entendimento pacífi co desta Corte Superior é no sentido de ser possível ao 

juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fi xar multa diária cominatória (astreintes), 

ainda que seja contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação 

de fazer.

4. A jurisprudência desta Corte pacifi cou o entendimento no sentido de que 

a apreciação dos critérios previstos na fi xação de astreintes implica o reexame 

de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. 

Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não 

se confi gura neste caso.

Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.367.081/RS, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 28.05.2013).

Processual Civil. Fornecimento de medicamentos. Multa. Art. 461 do CPC. Proveito 

da multa em favor do credor da obrigação descumprida.

I - É permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a fi xação de multa 

diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento 

de obrigação de fazer, in casu, fornecimento de medicamentos a portador de doença 

grave.

II - O valor referente à multa cominatória, prevista no artigo 461, § 4º, do CPC, 

deve ser revertido para o credor, independentemente do recebimento de perdas 

e danos. Precedente: REsp 770.753/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ de 15.03.2007.

III - Recurso especial provido (STJ, REsp 1.063.902/SC, Rel. Ministro Francisco 

Falcão, Primeira Turma, DJe de 1º.09.2008).
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Importante destacar que o ora recorrido, o Estado do Rio Grande do Sul, 

tanto na Apelação, quanto em memoriais, defende ser incabível a imposição de 

multa, por não ter sido demonstrado, no caso, “o descumprimento da decisão 

judicial ou mesmo a recalcitrância do demandado” (fl . 57e).

Ressalvadas as peculiaridades de cada caso, adotei tal entendimento, com 

fundamento em precedentes da Segunda Turma do STJ (AgRg no RMS 

43.068/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 07.03.2014; AgRg no 

RMS 44.502/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe de 25.06.2014; RMS 

33.337/GO, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe de 25.05.2012), conforme se 

depreende da seguinte ementa:

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Fornecimento de medicamento. Aplicação de multa e bloqueio de verba 

pública, para assegurar a sua aquisição, em cumprimento a decisão judicial. Art. 

461, § 5º, do CPC. Possibilidade. Medida excepcional. Ausência de alegação ou 

demonstração de descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da 

ordem mandamental. Agravo regimental improvido.

I. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.069.810/RS, 

julgado sob o rito dos recursos repetitivos, fi rmou orientação no sentido de que 

cabe ao magistrado avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento 

de decisão que determina o fornecimento de medicamentos, podendo, inclusive, 

determinar, fundamentadamente, o bloqueio de verba pública necessária à 

sua aquisição (STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Primeira Seção, DJe de 06.11.2013).

II. É possível a aplicação de multa e o bloqueio de verba pública, com 

fundamento no art. 461, § 5º, do CPC, para compelir o réu a cumprir obrigação de 

fazer ou de não fazer - no caso, para assegurar a aquisição de medicamento, em 

cumprimento a decisão judicial, a pessoa que dele necessite, com risco de grave 

comprometimento da saúde do demandante -, norma que o STJ tem aplicado 

subsidiariamente ao mandado de segurança. Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl 

no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 

05.12.2013.

III. In casu, porém, além de não ter sido alegado o descumprimento da ordem 

mandamental, tal inadimplemento ou sua ameaça não restaram demonstrados, nos 

autos, de forma que a adoção de medidas coercitivas, como a aplicação de multa e o 

bloqueio de verba pública, para assegurar a aquisição do medicamento, dependeria 

do juízo de convencimento do magistrado, a quem compete avaliar a necessidade de 

sua imposição, no caso concreto, se porventura houver resistência ao cumprimento 

da ordem judicial. Precedentes do STJ: “Esta Corte admite as medidas de multa 

e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC, ao propósito de garantir o 

fornecimento de medicamento à pessoa necessitada, quando há o risco de grave 



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 29, (247): 181-210, julho/setembro 2017 205

comprometimento da saúde do demandante, o que não se revela concretamente 

no caso dos autos, uma vez que inexiste notícia de que o Estado de Goiás esteja 

a descumprir a ordem judicial” (STJ, AgRg no RMS 44.502/GO, Rel. Ministro Og 

Fernandes, Segunda Turma, DJe de 25.06.2014). Em igual sentido: STJ, RMS 43.785/

GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27.03.2014.

IV. Agravo Regimental improvido (STJ, AgRg no AREsp 580.406/GO, Rel. 

Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 25.03.2015).

No entanto, revendo a matéria, entendo que, dada à natureza das medidas 

previstas no art. 461, §§ 4º e 5º, do CPC/1973 – correspondente aos arts. 536 e 

§ 1º, e 537 do CPC/2015 –, para a imposição das astreintes, não é necessário o 

efetivo descumprimento da ordem judicial.

Com efeito, conforme ensina Fredie Didier Jr. (Curso de direito processual 

civil, Vol. 2, Salvador, Jus Podivm, 2007, p. 349):

A multa é uma medida coercitiva que pode ser imposta no intuito de compelir 

alguém ao cumprimento de uma prestação. Trata-se de técnica de coerção indireta 

em tudo semelhante às astreintes do direito francês. Por ser uma medida coercitiva 

indireta, a multa está relacionada com as decisões mandamentais. Ela é, talvez, a 

principal, porque mais difundida, medida de coerção indireta, mas não é a única.

A multa tem caráter coercitivo. Nem é indenizatória, nem é punitiva. Isso signifi ca 

que o seu valor reverterá à parte adversária, mas não a título de perdas e danos. O 

seu valor pode, por isso mesmo, cumular-se às perdas e danos (art. 461, § 2º, CPC). 

A multa tem caráter acessório: ela existe para coagir, para convencer o devedor a 

cumprir a prestação. Justamente por isso, não pode ser irrisória, devendo ser fi xada 

num valor tal que possa gerar no íntimo do devedor o temor do descumprimento. 

Também por ser coercitiva, a priori ela não tem teto, não tem limite, não tem valor 

pré-limitado. Se fosse punitiva, teria, como ocorre com a cláusula penal (art. 412 

do Código Civil.

No mesmo sentido é a lição de Cassio Scarpinella Bueno (Curso 

sistematizado de direito processual civil, 3 ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo, 

Saraiva, 2010, p. 463):

O § 4º do art. 461, com efeito, autoriza a imposição de “multa diária” ao réu para 

compeli-lo a praticar o ato a que é obrigado ou abster-se de sua prática. Trata-se 

do que usualmente é denominado astreintes, instituto herdado do direito francês.

A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. 

Muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, 

para conseguir, do próprio réu (executado), o específi co comportamento (ou a 

abstenção) pretendido pelo autor (exequente) e determinado pelo magistrado; 
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mesmo que se trate de obrigação infungível no plano material (STJ, 3ª Turma, REsp 

482.094/RJ, rel. p/ acórdão Min. Sidnei Beneti, j.m.v. 20.5.2008). É, pois, medida 

coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e infl uenciá-lo 

a fazer ou a não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela dever ser sufi cientemente 

adequada e proporcional para esse mister. Não pode ser insufi ciente a ponto de não 

criar no obrigado qualquer receio quanto às consequências de seu não acatamento. 

Não pode, de outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar 

o executado em situação vexatória. O magistrado, assim, deve ajustar o valor 

e a periodicidade da multa consoante as circunstâncias concretas, com vista à 

obtenção do resultado específi co da obrigação reclamada pelo exequente. O § 4º 

do art. 461, ademais, é claro, forte na razão de ser da multa, quanto à possibilidade 

de ela ser fi xada sem pedido da parte interessada.

Como a multa visa à realização de determinado comportamento ou abstenção 

e, por defi nição, ela representa uma forma de exercer pressão psicológica no 

obrigado para que realize a obrigação a que está sujeito, é correto o entendimento 

de que ela possa, eventualmente, superar o valor do contrato ou de eventual 

cláusula penal para que seja efi caz no atingimento dessa sua fi nalidade. A multa 

deve ser fi xada de uma tal maneira que leve o executado a pensar que a melhor 

solução para ele, pelo menos do ponto de vista econômico, é o acatamento da 

determinação judicial.

Assim, não procede a alegação do ora recorrido, no sentido de que não 

seria cabível a imposição de multa, “sem que haja o descumprimento da medida” 

(fl. 57e). Como visto, a fixação da multa tem, como objetivo, justamente 

desencorajar o descumprimento da obrigação.

Além disso, ainda que a título de obter dictum, é importante destacar que, 

no curso do presente julgamento, entrou em vigor o Código de Processo Civil 

de 2015, que manteve, na essência, as mesmas condições para a imposição de 

astreintes. Com efeito, o CPC/2015 assim regulou a matéria:

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para 

efetivação da tutela provisória.

Pa rágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas 

referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

(...)

Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, 

provisório ou defi nitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem 

tutela provisória.

(...)

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de 

obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, 
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para a efetivação da tutela específi ca ou a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§  1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras 

medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e 

coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, 

caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

§  2º O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 

2 (dois) ofi ciais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1º a 4º, se 

houver necessidade de arrombamento.

§  3º O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando 

injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua 

responsabilização por crime de desobediência.

§  4º No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação 

de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber.

§  5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento 

de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não 

obrigacional.

Ar t. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na 

fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, 

desde que seja sufi ciente e compatível com a obrigação e que se determine prazo 

razoável para cumprimento do preceito.

§  1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modifi car o valor ou a periodicidade 

da multa vincenda ou excluí-la, caso verifi que que:

I  - se tornou insufi ciente ou excessiva;

II  - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação 

ou justa causa para o descumprimento.

§  2º O valor da multa será devido ao exequente.

§   3º A decisão que fi xa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo 

ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em 

julgado da sentença favorável à parte.

§  4º A multa será devida desde o dia em que se confi gurar o descumprimento 

da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§  5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento 

de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não 

obrigacional.

Assim, mesmo diante da superveniência do CPC/2015, não vislumbro 

motivos para alterar o entendimento exposto acima, no sentido de que é possível 

a imposição de multa diária, com fundamento no art. 461, § 5º, do CPC/1973 
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– atual art. 536 e § 1º, do CPC/2015 –, para compelir a Fazenda Pública a 

cumprir obrigação de fazer ou de não fazer.

Por outro lado, o eminente Relator, ao discorrer sobre o caráter 

exemplifi cativo do rol de medidas previstas no art. 461, § 5º, CPC/1973 – 

hoje art. 536 e § 1º, do CPC/2015 –, entendeu ser “possível que o magistrado 

determine, v.g., o afastamento do gestor público recalcitrante ou mesmo que 

ele arque, pessoalmente, com o pagamento da multa por descumprimento da 

obrigação de fazer”.

No entanto, pedindo vênia ao Relator, parece-me que, para os fi ns do art. 

543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015), não seria adequado, 

por ora, adentrar no exame de tal matéria. Com efeito, conforme destacado 

acima, na decisão de fl. 185e – que admitiu o processamento do presente 

recurso pela sistemática dos repetitivos – fora defi nido que a controvérsia a ser 

dirimida pela Primeira Seção do STJ, para os fi ns do art. 543-C do CPC/1973, 

seria a questão relacionada à “possibilidade de ser imposta a multa a que alude 

o art. 461 do CPC, nos casos de descumprimento da obrigação de fornecer 

medicamentos, imposta a ente estatal” (tema 98).

Assim, embora não existisse previsão expressa, no Código de Processo 

Civil de 1973, dado o alcance e repercussão das decisões tomadas com base 

no seu art. 543-C, entendo que o julgamento dos recursos repetitivos deve 

restringir-se, na medida do possível, à matéria que foi afetada.

Por oportuno, cumpre destacar que tal preocupação foi incorporada ao 

CPC/2015, que, em seu art. 1.037, I, estabelece que o Relator, ao determinar a 

afetação do recurso representativo da controvérsia, “identifi cará com precisão a 

questão a ser submetida a julgamento”.

Além disso, em que pese tal questão tenha sido mencionada no acórdão 

recorrido, ao citar doutrina sobre o tema, não foi objeto de decisão e não consta 

do pedido formulado no Recurso Especial, no qual a recorrente postulou a 

reforma do acórdão recorrido, “para o fi m de ser fi xada multa diária contra os 

entes estatais” (fl . 141e).

Por fi m, o eminente Relator, ao restabelecer a imposição de multa diária, 

determinada pela sentença, de ofício reduziu o valor inicialmente estabelecido 

na origem – de 1/2 (meio) salário-mínimo/dia –, fi xando-o em um salário 

mínimo por mês, caso haja o descumprimento da obrigação.

Novamente, pedindo vênia ao Relator, ouso divergir.
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Com efeito, a questão referente ao valor da multa, imposta na sentença, 

não foi discutida, na origem, não tendo sido sequer arguida, nas razões da 

Apelação interposta pelo ora recorrido, de modo que ausente o necessário 

prequestionamento, a atrair o óbice das Súmulas 282 e 356/STF.

Além disso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

o “montante estabelecido na instância ordinária para as astreintes não pode, 

em regra, ser objeto de reexame na via especial, sob pena de contrariedade ao 

disposto na Súmula 7/STJ” (STJ, AgRg no AREsp 696.371/TO, Rel. Ministro 

Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 04.08.2015). Nesse sentido: STJ, AgRg 

no AREsp 719.056/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

DJe de 1º.09.2015; AgRg no AREsp 23.991/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe de 18.08.2015.

Ainda, não há informação, nos autos, no sentido de que a multa tenha 

atingido valor excessivo. Ao contrário, as alegações do recorrido, no sentido de 

que não descumpriu a obrigação que lhe fora imposta, dão a entender que, ao 

fi nal, não haverá a incidência da multa.

No caso, o valor da multa diária, fi xado na sentença – meio salário-mínimo 

–, representa, a partir de janeiro de 2017, R$ 468,50 (quatrocentos e sessenta e 

oito reais e cinquenta centavos). A redução da multa a um salário-mínimo por 

mês representaria R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), ou o equivalente 

a R$ 31,23 (trinta e um reais e vinte e três centavos) por dia, o que, a meu ver, 

não atenderia ao caráter inibitório de que se reveste a multa cominatória, como, 

aliás, destacado pelo eminente Relator, ao citar doutrina sobre o assunto:

Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve 

ser signifi cativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não 

deve fi car com receio de fi xar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O 

objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo 

a cumprir a obrigação na forma específi ca. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta 

para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específi ca. 

Vale dizer, o devedor deve sentir preferível cumprir a obrigação na forma específi ca 

a pagar o alto valor da multa fi xada pelo juiz (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de 

Processo Civil Comentado. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 702).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no 

sentido de que “a multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil 

não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se 

modifi car a situação em que foi cominada” (STJ, AgRg no AREsp 627.474/
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RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 17.04.2015). 

Nesse sentido: STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Vieira 

Sanseverino, Segunda Seção, DJe de 11.04.2014; AgRg no AREsp 533.301/DF, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 1º.09.2014; AgRg no 

REsp 1.126.646/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 

1º.12.2009.

Nesse contexto, nada impede que o recorrido, no momento oportuno, 

questione eventual exorbitância da multa estabelecida.

Ante o exposto, acompanho, em parte, o Relator, para, (a) nos termos do art. 

543-C do CPC/73 – correspondente aos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015 –, 

estabelecer que é possível a imposição de multa diária, com fundamento no art. 

461, § 5º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 e § 1º, do CPC/2015), 

para compelir a Fazenda Pública a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, 

concernente ao fornecimento de medicamento a pessoa desprovida de recursos 

e que dele necessite; e (b) no julgamento do caso concreto, conhecer do Recurso 

Especial e dar-lhe provimento, para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer 

integralmente a sentença, que fi xara multa diária de meio salário-mínimo, em 

caso de descumprimento da obrigação.

É como voto.



Primeira Turma
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EMENTA

Processual. Civil. Tributário. Agravo regimental no recurso 

especial. PIS e COFINS. Tributação pelo sistema monofásico. 

Aproveitamento de créditos. Possibilidade. Benefício fi scal concedido 

pela Lei n. 11.033/2004, que instituiu o regime do REPORTO. 

Extensão às empresas não vinculadas a esse regime. Cabimento.

I - O sistema monofásico constitui técnica de incidência única da 

tributação, com alíquota mais gravosa, desonerando-se as demais fases 

da cadeia produtiva. Na monofasia, o contribuinte é único e o tributo 

recolhido, ainda que as operações subsequentes não se consumem, não 

será devolvido.

II - O benefício fi scal consistente em permitir a manutenção de 

créditos de PIS e COFINS, ainda que as vendas e revendas realizadas 

pela empresa não tenham sido oneradas pela incidência dessas 

contribuições no sistema monofásico, é extensível às pessoas jurídicas 

não vinculadas ao REPORTO, regime tributário diferenciado para 

incentivar a modernização e ampliação da estrutura portuária nacional, 

por expressa determinação legal (art. 17 da Lei n. 11.033/2004).

III - O fato de os demais elos da cadeia produtiva estarem 

desobrigados do recolhimento, à exceção do produtor ou importador 

responsáveis pelo recolhimento do tributo a uma alíquota maior, não 
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é óbice para que os contribuintes mantenham os créditos de todas as 

aquisições por eles efetuadas.

IV - Agravo Regimental provido.

ACÓRDÃO

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

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

notas taquigráfi cas a seguir, prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do 

Sr. Ministro Benedito Gonçalves, por maioria, vencidos os Srs. Ministros 

Relator e Gurgel de Faria (voto-vista), dar provimento ao agravo regimental 

e, consequentemente, ao recurso especial, a fi m de conceder a segurança, nos 

termos do voto-vista da Sra. Ministra Regina Helena Costa, que lavrará o 

acórdão. Votaram com a Sra. Ministra Regina Helena Costa (voto-vista) os Srs. 

Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Benedito Gonçalves (voto-vista).

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

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe 27.4.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Trata-se de agravo regimental interposto por 

Empreendimentos Pague Menos S.A. desafi ando decisão que negou seguimento a 

recurso especial, aplicando o entendimento fi rmado em ambas as Turmas da 

Primeira Seção pela impossibilidade de creditamento do PIS/COFINS por 

parte do distribuidor que revende bem submetido à tributação monofásica.

O agravante, em suas razões, sustenta que: (I) “a própria RFB reconhece e 

recomenda o creditamento, pelas empresas sujeitas ao sistema não cumulativo, 

do PIS e da Cofi ns decorrentes das aquisições de produtos sujeitos à tributação 

monofásica” (fl . 319); (II) possível o aproveitamento de créditos pelas entradas 

tributadas de bens cujas saídas estejam sujeitas à alíquota zero “porque as 

alíquotas aplicáveis aos produtores e importadores de produtos dentro do regime 

de tributação monofásica são muito mais elevadas do que as utilizadas para 

creditamento pelo adquirente” (fl . 321); e (III) o art. 17 da Lei n. 11.033/2004 

“atribui sem restrições a prerrogativa de manutenção do crédito ao vendedor, ou 
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seja, aquele que adquire diretamente do fabricante que recolheu o tributo de 

forma monofásica” (fl . 322).

É o relatório.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina (Relator): Registre-se, de logo, que a decisão 

recorrida foi publicada 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.”)

No mais, a irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a 

parte agravante não logrou desenvolver argumentação apta a desconstituir os 

fundamentos adotados pela decisão recorrida, que ora submeto ao Colegiado 

para serem confi rmados:

Trata-se de recurso especial manejado por Empreendimentos Pague Menos S/A 

com fundamento no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl . 232):

Ementa: Tributário. Revendedor de medicamentos. Creditamento 

decorrente de recolhimento do PIS e COFINS pelo sistema monofásico. 

Impossibilidade. Ilegitimidade ativa do impetrante.

I - O regime de tributação monofásica concentrou a cobrança em 

uma única etapa, a da industrialização. Antecipa-se a cobrança com uma 

alíquota única, bastante elevada, próxima do valor que seria cobrado nas 

fases seguintes, eximindo do referido pagamento os intermediários e 

revendedores. Tal sistema não prevê restituição de valores.

II - O benefício contido no artigo 17 da Lei n. 11.033, de 2004, de 

que o vendedor tem direito a créditos vinculados às vendas efetuadas 

com alíquota zero do PIS e COFINS, só se confirmaria no caso de 

os bens adquiridos estarem sujeitos ao pagamento das contribuições, 

o que não acontece com os revendedores de produtos tributados pelo 

sistema monofásico, que não têm legitimidade para pleitear o referido 

creditamento.
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III - No caso dos autos, fi gura como contribuinte do PIS e do COFINS 

apenas o fabricante ou importador do produto. O revendedor não realiza o 

fato gerador do tributo. Por este motivo, a receita derivada desta operação 

não é nem pode ser, tida como capaz de gerar crédito, com a fi nalidade de 

ser abatido em outras operações.

IV - Apelação improvida.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta ofensa aos arts. 

17 da Lei n. 11.033/2004 e 267, VI, do CPC. Sustenta, em síntese, “o direito ao 

creditamento de PIS e COFINS pelas suas entradas, dentro da sistemática da 

não-cumulatividade destas contribuições, independentemente de suas saídas 

estarem submetidas à alíquota zero e ao regime de incidência monofásica.” (fl . 

256)

Houve contrarrazões (fl s. 265/269).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso 

(fl s. 293/298)

É o relatório.

Cinge-se a controvérsia em definir se a parte recorrente, na condição de 

distribuidora atacadista de produtos de perfumaria e cosméticos, integrante 

da cadeia sujeita ao recolhimento da contribuição para o PIS e da COFINS pela 

tributação monofásica, teria direito ao creditamento de referidas exações nos 

casos de aquisição de produtos que comercializa com alíquota zero.

Sobre o tema, verifi co que, originalmente, as Turmas que compõem a Primeira 

Seção desta Corte haviam fi rmado compreensão no sentido de que não seria 

possível obter o creditamento pretendido porque: (I) a incidência monofásica 

seria incompatível com o creditamento; e (II) o benefício instituído pelo art. 17 

da Lei n. 11.033/2004 somente seria aplicável às empresas que se encontrassem 

inseridas no regime do Reporto.

Ilustrativamente, vejam-se os seguintes julgados:

Tributário. PIS e COFINS. A incidência monofásica impede o creditamento 

nas fases seguintes do ciclo de comercialização. Agravo regimental 

desprovido.

(AgRg no REsp 1.221.142/PR, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, 

julgado em 18.12.2012, DJe 04.02.2013)

Tributário e Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. 

PIS/PASEP e COFINS. Art. 17 da Lei n. 11.033/2004. Tributação monofásica. 

Jurisprudência do STJ. Súmula n. 83 do STJ.

1. A jurisprudência desta Corte preconiza a orientação de que a 

“incidência monofásica do PIS e da COFINS não se compatibiliza com a 
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técnica do creditamento, e de que o benefício instituído no art. 17 da 

Lei n. 11.033/2004 somente é aplicável às empresas que se encontram 

inseridas no regime específi co de tributação denominado Reporto” (AgRg 

no REsp 1.222.258/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 

24.11.2011).

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.284.294/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, julgado em 27.11.2012, DJe 30.11.2012)

Tributário. Processo Civil. Art. 14 da Lei n. 11.727/2008. Ausência de 

prequestionamento. Súmula 211/STJ. PIS e COFINS. Regime de incidência 

monofásica. Creditamento. Impossibilidade. Art. 17 da Lei n. 11.033/2004. 

Aplicação às empresas inseridas no regime de tributação denominado 

REPORTO.

1. Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos 

de lei invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão 

recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. 

Incidência da Súmula 211/STJ.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a incidência 

monofásica não se compatibiliza com a técnica do creditamento. Ademais, 

a criação e extensão de benefício fi scal exige lei específi ca (art. 150, § 6º 

da Constituição Federal) e há vedação expressa à interpretação extensiva 

(art. 111 do CTN), de modo que o benefício concedido aos contribuintes 

integrantes de regime especial de tributação (REPORTO) não se estende aos 

demais contribuintes do PIS e da COFINS sem lei que autorize.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.226.371/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, julgado em 03.05.2011, DJe 10.05.2011)

Nessa mesma linha, os seguintes precedentes: REsp 1.140.723/RS, Rel. Ministra 

Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 02.09.2010, DJe 22.09.2010; AgRg no 

REsp 1.219.450/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

17.02.2011, DJe 15.03.2011; AgRg no REsp 1.222.258/RS, Rel. Ministro Francisco 

Falcão, Primeira Turma, julgado em 08.11.2011, DJe 24.11.2011 e AgRg no REsp 

1.241.354/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 03.05.2012, 

DJe 10.05.2012.

Posteriormente, a Segunda Turma, ao julgar o REsp 1.267.003/RS, decidiu 

rever sua orientação quanto ao segundo fundamento, passando a entender 

que o art. 17 da Lei n. 11.033/2004 não teria aplicação exclusiva ao Regime 

Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária - 

REPORTO. Nesse mesmo precedente, compreendeu-se, também, não ser possível 
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o aproveitamento de créditos pela incompatibilidade de regimes (a tributação 

monofásica, com alíquota concentrada na atividade de venda, não permite o 

creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as 

receitas do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não-Cumulativo) 

e pela especialidade de normas (“Essa inserção em Regime Especial de Tributação 

Monofásica afasta a aplicação da regra geral do art. 17 da Lei n. 11.033/2004 e do 

art. 16 da Lei n. 11.116/2005, e, por especialidade, chama a incidência do art. 3º, 

I, “b” da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, que vedam o creditamento”). 

Confi ra-se a ementa do julgado:

Recurso especial. Tributário. PIS/PASEP e COFINS. Creditamento. Art. 17 

da Lei n. 11.033/2004, c/c art. 16, da Lei n. 11.116/2005. Incidência que não 

se restringe ao REPORTO. Necessidade de revisão da jurisprudência do STJ 

quanto ao ponto. Regime de incidência monofásica das contribuições ao 

PIS/PASEP e COFINS. Regime especial em relação ao regime de incidência 

não-cumulativo. Aplicação do art. 2º, § 1º, III, IV e V; e art. 3º, I, “b” da Lei n. 

10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Impossibilidade de creditamento salvo 

determinação legal expressa que somente passou a existir em 24.6.2008 

com a publicação do art. 24, da Lei n. 11.727/2008.

1. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, e o art. 16, da Lei n. 11.116/2005, não são 

de aplicação exclusiva ao Regime Tributário para Incentivo à Modernização 

e à Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO. Necessidade de revisão da 

jurisprudência do STJ, pois equivocados quanto ao ponto os precedentes: 

AgRg no REsp n. 1.226.371/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto 

Martins, julgado em 03.05.2011; REsp n. 1.217.828/RS, Segunda Turma, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.04.2011; REsp n. 

1.218.561/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado 

em 07.04.2011; AgRg no REsp n. 1.224.392/RS, Primeira Turma, Rel. Min. 

Hamilton Carvalhido, julgado em 22.02.2011; AgRg no REsp n. 1.219.450/

SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 17.02.2011; 

REsp n. 1.140.723/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 

02.09.2010.

2. As receitas provenientes das atividades de venda e revenda de 

veículos automotores, máquinas, pneus, câmaras de ar, autopeças e demais 

acessórios, por estarem sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/

PASEP e à COFINS em Regime Especial de Tributação Monofásica, com 

alíquota concentrada na atividade de venda, na forma dos artigos 1º, caput; 

3º, caput; e 5º, caput, da Lei n. 10.485/2002, e alíquota zero na atividade de 

revenda, conforme os artigos 2º, § 2º, II; 3º, § 2º, I e II; e 5º, parágrafo único, 

da mesma lei, não permitem o creditamento pelo revendedor das referidas 

contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora 

do Regime de Incidência Não-Cumulativo, a teor dos artigos 2º, § 1º, III, IV 

e V; e 3º, I, “b” da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Desse modo, 
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não se lhes aplicam, por incompatibilidade de regimes e por especialidade 

de suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei n. 11.033/2004, e 16, 

da Lei n. 11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime 

Não-Cumulativo, salvo determinação legal expressa que somente passou a 

existir em 24.6.2008 com a publicação do art. 24, da Lei n. 11.727/2008, para 

os casos ali previstos.

3. Recurso especial não provido com o alerta para a necessidade de 

revisão da jurisprudência desta Casa, conforme item “1”.

(REsp 1.267.003/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 17.09.2013, DJe 04.10.2013)

Em todos os precedentes acima analisados, verifi ca-se que o resultado foi 

o mesmo, no sentido de ausência de direito ao aproveitamento de crédito do 

contribuinte, seja porque o benefício instituído pelo art. 17 da Lei n. 11.033/2004 

somente seria aplicável às empresas que se encontrassem inseridas no regime 

do Reporto, seja pela incompatibilidade desse benefício com a incidência 

monofásica, seja porque a lei específi ca veda a manutenção dos créditos.

Em meu sentir, é correto o entendimento da impossibilidade de creditamento 

por parte do distribuidor que revende bem submetido à tributação monofásica.

Com efeito, essa sistemática de apuração e cobrança consiste em concentrar 

em uma única fase (etapa de produção, fabricação e importação) a incidência 

de referidas contribuições, em que se fixam alíquotas superiores àquelas 

ordinariamente previstas e se desoneram as fases posteriores de comercialização.

Na lição de Thiago de Mattos Marques, “o que se objetiva com a fi xação da 

sistemática monofásica de tributação, em geral, é simplesmente concentrar a 

obrigação pelo recolhimento das contribuições que seriam devidas ao longo da 

cadeia de circulação econômica em uma determinada etapa - via de regra, na 

produção ou importação da mercadoria sujeita a tal modalidade de tributação 

-, sem que isso represente redução da carga incidente sobre os respectivos 

produtos” (Apuração de créditos de PIS/Cofi ns no regime monofásico – análise 

sob a perspectiva das Leis n. 11.727/08 e 11.945/09. In: Revista Dialética de Direito 

Tributário, n. 170, p. 134, nov. 2009).

Assim, não se revela possível o aproveitamento de créditos pelo contribuinte, 

na hipótese, o distribuidor, que, apesar de integrar o ciclo econômico, não sofre a 

incidência da exação.

Ademais, ainda nas palavras do já citado doutrinador Thiago de Mattos 

Marques, “por se tratar de uma sistemática na qual as operações subsequentes 

serão sempre tributadas com base na alíquota zero, possibilitar a tomada de 

crédito pelo distribuidor/comerciante equivaleria à renúncia de parcela do 

montante anteriormente arrecadado a título de PIS/Cofi ns, o que não nos parece 

ter sido o intuito do legislador” (Apuração de créditos de PIS/Cofi ns no regime 
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monofásico – análise sob a perspectiva das Leis n. 11.727/08 e 11.945/09. In: 

Revista Dialética de Direito Tributário, n. 170, p. 134, nov. 2009).

Nesse mesmo sentido, destaco, por oportuno, trechos do REsp 1.380.920/

ES, DJe 4.10.2013, julgado pela Segunda Turma, de relatoria da recém jubilada 

Ministra Eliana Calmon:

Por ocasião do julgamento do REsp 1.140.723/RS, DJe 02.09.2010, 

esclareci que a técnica do creditamento é incompatível com a incidência 

monofásica porque não há cumulatividade a ser evitada, razão maior da 

possibilidade de que o contribuinte deduza da base de cálculo destas 

contribuições (faturamento ou receita bruta) o valor da contribuição 

incidente na aquisição de bens, serviços e produtos relacionados à 

atividade do contribuinte.

Afi nal, no caso, inexistirá operação posterior sujeita ao PIS/COFINS, que é 

pressuposto fático necessário para o creditamento.

Ora, admitir o creditamento de quem nada pagou, distorceria a 

sistemática da tributação monofásica, pois anularia o aumento da carga 

tributária concentrada no produtor/importador.

Assim, permitir a possibilidade do creditamento destas contribuições 

na incidência monofásica, além de violar a lógica jurídica da adoção do 

direito a não-cumulatividade ofende o princípio da legalidade, que exige 

lei específi ca (cf. art. 150, § 6º da CF/1988) para a concessão de qualquer 

benefício fi scal. E, sem dúvida, a permissão de creditamento de PIS e da 

COFINS em regime de incidência monofásica é concessão de benefício 

fi scal.

Ressalte-se, por fi m, que a Primeira Turma, na assentada de 16.6.2014, ao julgar 

o REsp 1.346.181/PE, que versou sobre a mesma matéria tratada nos presentes 

autos, ratifi cou a compreensão da impossibilidade de creditamento por parte do 

distribuidor que revende bem submetido à tributação monofásica.

Convém salientar que as teses ora trazidas no agravo interno no sentido 

de que “a própria RFB reconhece e recomenda o creditamento, pelas empresas 

sujeitas ao sistema não cumulativo, do PIS e da Cofins decorrentes das 

aquisições de produtos sujeitos à tributação monofásica” (fl . 319), bem assim 

a de que “as alíquotas aplicáveis aos produtores e importadores de produtos 

dentro do regime de tributação monofásica são muito mais elevadas do que 

as utilizadas para creditamento pelo adquirente” (fl . 321), daí por que possível 

o aproveitamento de créditos pelas entradas tributadas de bens cujas saídas 

estejam sujeitas à alíquota zero, não constaram das razões recursais do recurso 

especial (fl s. 237/256).
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Assim, essas alegações sequer merecem ser conhecidas pelo órgão julgador, 

por se constituirem em indevida inovação recursal, tendo-se operado a preclusão 

consumativa a esse respeito. Nessa mesma linha, sobressaem:

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Responsabilidade civil do Estado. Acidente de trânsito. Má conservação 

da rodovia estadual. Autarquia responsável pela conservação das estradas. 

Legitimidade passiva subsidiária do Estado do Rio Grande do Sul. Alegação, 

no regimental, de que, para a responsabilização do Estado, a autarquia deveria 

fi gurar como parte, no processo. Inovação recursal, em sede de agravo regimental. 

Impossibilidade. Agravo regimental desprovido.

[...]

II. O fundamento trazido nas razões de Agravo Regimental, referente à 

impossibilidade de responsabilização subsidiária do Estado do Rio Grande do 

Sul, em razão da ausência da autarquia como parte, na ação, não merece análise, 

por se tratar de inovação recursal, em sede de Agravo Regimental, questão não 

abordada no acórdão recorrido e na petição do Recurso Especial.

III. “Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta e. Corte, é vedado, 

em sede de agravo regimental, ampliar a quaestio trazida à baila no recurso, 

colacionando razões não suscitadas anteriormente” (STJ, AgRg no RE nos EDcl 

no AgRg no REsp 660.800/AL, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe de 

1º.02.2011).

IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 203.785/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, 

julgado em 27.5.2014, DJe 3.6.2014)

Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Fornecimento de medicamentos. Tese apresentada em sede de agravo regimental 

não suscitada no recurso especial. Inovação recursal. Preclusão consumativa. 

Multa diária fi xada em valor razoável. Impossibilidade de redução.

1. Não se conhece de tese apresentada em sede de agravo regimental que 

não foi suscitada no recurso especial, pois confi gura vedada inovação recursal. 

Precedentes.

[...]

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(AgRg no AREsp 33.288/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 20.5.2014, DJe 27.5.2014)

Por fi m, a decisão agravada encontra respaldo na hodierna jurisprudência 

do STJ sobre o tema, conforme se pode depreender dos seguintes julgados:
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Processual Civil. Embargos de declaração que não apontam nenhuma das 

hipóteses do art. 535 do CPC. Recebimento como agravo regimental. Princípios 

da economia processual e da fungibilidade. Tributário. Crédito de PIS e COFINS. 

Princípio da não cumulatividade. Matéria constitucional. Recurso especial inviável.

1. Em obediência aos Princípios da Economia Processual e da Fungibilidade, 

os embargos de declaração que não apontam nenhum dos vícios elencados no 

art. 535 do Código de Processo Civil, mas apenas requerem reconsideração da 

decisão agravada, podem ser recebidos como agravo regimental.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal de origem está de acordo com 

jurisprudência desta Corte, segundo a qual a técnica do creditamento 

é incompatível com a incidência monofásica do tributo, porque não há 

cumulatividade.

3. Ainda que assim não fosse, a pretensão não prosperaria, pois, segundo se 

observa das razões de recorrer e dos fundamentos que serviram para a Corte 

de origem apreciar a controvérsia, o tema gravita no âmbito constitucional - 

princípio da não cumulatividade -, de modo a afastar a competência desta Corte 

Superior de Justiça para o deslinde do desiderato contido no recurso especial.

Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega 

provimento.

(EDcl no AREsp 675.081/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 19.5.2015, DJe 26.5.2015)

Agravo regimental em agravo em recurso especial. PIS/PASEP e COFINS. 

Creditamento. Art. 17 da Lei n. 11.033/2004, c/c art. 16, da Lei n. 11.116/2005. 

Revenda de veículos automotores e autopeças. Regime de incidência monofásica 

das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS. Regime especial em relação ao regime 

de incidência não-cumulativo. Impossibilidade de creditamento.

1. Consoante os precedentes desta Segunda Turma de Direito Tributário do 

Superior Tribunal de Justiça, as receitas provenientes das atividades de venda e 

revenda sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em 

Regime Especial de Tributação Monofásica não permitem o creditamento pelo 

revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor 

por estarem fora do Regime de Incidência Não-Cumulativo, a teor dos artigos 

2º, § 1º, e incisos; e 3º, I, “b” da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Desse 

modo, não se lhes aplicam, por incompatibilidade de regimes e por especialidade 

de suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei n. 11.033/2004, e 16, da Lei n. 

11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime Não-Cumulativo, 

salvo determinação legal expressa. Precedentes: REsp n. 1.267.003-RS, Segunda 

Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17.09.2013; AgRg no 

REsp n. 1.239.794-SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 

17.09.2013.
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2. Indiferentes se tornam as alterações efetuadas no art. 8º VII “a” da Lei n. 

10.637/2002 e art. 10, VII “a” da Lei n. 10.833/2003 pelo art. 42, III, “c” e “d”, da Lei 

n. 11.727/2008, e pelo art. 21, da Lei n. 10.865/2004 no art. 1º, § 3º, IV, da Lei 

n. 10.833/2003 e pelo art. 37 da Lei n. 10.865/2004 no art. 1º, § 3º, IV, da Lei n. 

10.637/2002, pois a incompatibilidade é dos próprios regimes de tributação.

3. Incompatibilidade que se restringe às mercadorias e produtos sujeitos à 

tributação monofásica, não alcançando as atividades empresariais como um todo.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 563.706/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 14.10.2014, DJe 20.10.2014)

Tributário. Recurso especial. PIS e COFINS. Regime monofásico. Creditamento. 

Impossibilidade.

1. A incidência monofásica do PIS e da COFINS não se compatibiliza com a 

técnica do creditamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.221.142/PR, Rel. Ministro 

Ari Pargendler. Primeira Turma, julgado em 18.12.2012. DJe 04.02.2013; AgRg 

no REsp 1.227.544/PR. Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, 

DJe 17.12.2012: AgRg no REsp 1.256.107/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp 1.241.354/RS, Rel. Ministro Castro 

Meira, Segunda Turma, DJe 10.05.2012.

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1.346.181/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16.6.2014, DJe 4.8.2014)

Agravo regimental no recurso especial. Tributário. PIS/COFINS. Incidência 

monofásica. Impossibilidade de creditamento. Art. 17 da Lei n. 11.033/2004. 

Aplicação apenas aos contribuintes inseridos no regime de tributação 

denominado REPORTO. Precedentes: AgRg no REsp 1.241.354/RS, Rel. Min. Castro 

Meira, DJe 10.05.2012 e AgRg no REsp 1.256.107/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves 

Lima, DJe 10.05.2012. Agravo regimental do contribuinte desprovido.

1. As turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte firmaram o 

entendimento de que a incidência monofásica do PIS/COFINS não se compatibiliza 

com a técnica do creditamento, e que o benefício instituído no art. 17 da Lei n. 

11.033/2004 somente é aplicável às empresas que se encontram inseridas no 

regime específi co de tributação denominado Reporto.

2. Agravo Regimental do contribuinte desprovido.

(AgRg no REsp 1.227.544/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, julgado em 27.11.2012, DJe 17.12.2012)

Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.

É o voto.
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VOTO-VISTA

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

examiná-los com maior detença.

Trata-se de Recurso Especial interposto por Empreendimentos Pague 

Menos S/A, contra acórdão prolatado, por unanimidade, no julgamento de 

apelação e remessa ofi cial pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região, assim ementado (fl . 232e):

Tributário. Revendedor de medicamentos. Creditamento decorrente 

de recolhimento do PIS e COFINS pelo sistema monofásico. Impossibilidade. 

Ilegitimidade ativa do impetrante.

I - O regime de tributação monofásica concentrou a cobrança em uma única 

etapa, a da industrialização. Antecipa-se a cobrança com uma alíquota única, 

bastante elevada, próxima do valor que seria cobrado nas fases seguintes, 

eximindo do referido pagamento os intermediários e revendedores. Tal sistema 

não prevê restituição de valores

II - O benefício contido no artigo 17 da Lei n. 11.033, de 2004, de que o 

vendedor tem direito a créditos vinculados às vendas efetuadas com alíquota zero 

do PIS e COFINS, só se confi rmaria no caso de os bens adquiridos estarem sujeitos 

ao pagamento das contribuições, o que não acontece com os revendedores de 

produtos tributados pelo sistema monofásico, que não têm legitimidade para 

pleitear o referido creditamento.

III - No caso dos autos, fi gura como contribuinte do PIS e do COFINS apenas o 

fabricante ou importador do produto. O revendedor não realiza o fato gerador 

do tributo. Por este motivo, a receita derivada desta operação não é nem pode 

ser, tida como capaz de gerar crédito, com a fi nalidade de ser abatido em outras 

operações.

IV - Apelação improvida.

Com amparo no art. 105, III, a, da Constituição da República, a Recorrente 

aponta ofensa aos arts. 17 da Lei n. 11.033/2004, e 267, VI, do Código de 

Processo Civil.

Sustenta o direito à manutenção do crédito tributário relativamente à 

entrada da mercadoria, mesmo quando a sua saída esteja submetida à alíquota 

zero, independentemente da sujeição ao regime de tributação monofásica. Isso 

porque, no seu entender, esse regime de tributação não implica exoneração fi scal 

em favor dos distribuidores e varejistas, mas sim uma verdadeira antecipação do 

pagamento do tributo devido nas várias etapas de circulação do produto.
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Requer seja reconhecida a aplicabilidade do art. 17 da Lei n. 11.033/2004, 

garantindo o direito ao creditamento da contribuição ao PIS e da COFINS.

Com contrarrazões (fl s. 265/269e), o recurso foi admitido (fl . 274e).

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

293/298e).

O Senhor Ministro Relator, em decisão monocrática, negou seguimento ao 

recurso especial, reconhecendo a impossibilidade de creditamento por parte do 

distribuidor revendedor se submetido à tributação monofásica (fl s. 308/314e).

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente agravo regimental.

Afi rma que: i) “a própria RFB reconhece e recomenda o creditamento, pelas 

empresas sujeitas ao sistema não cumulativo, do PIS e da Cofi ns decorrentes das 

aquisições de produtos sujeitos à tributação monofásica”; ii) “não há nenhuma 

incompatibilidade entre o regime de apuração monofásica e o regime não 

cumulativo. Assim, o fato de a pessoa jurídica, sendo tributada pelo Lucro real 

(IRPJ e CSLL), estar obrigatoriamente no sistema não cumulativo de PIS e 

COFINS, não signifi ca que, para determinados produtos não seja tributada 

pelo sistema monofásico”; e iii) “o aproveitamento de créditos pelas entradas 

tributadas de bens cujas saídas estão sujeitas à alíquota zero não implica em 

recuperação do tributo pago pelo industrial na etapa anterior, e muito menos em 

enriquecimento sem causa para o adquirente que se apropria do crédito, como 

a alguns possa parecer”, pois “apesar de não ter débito de PIS E COFINS, o 

adquirente suporta tais tributos com carga tributária muito elevada, bem superior 

aos 9,25% normais e por isso tem de compensar em outros tributos federais ou 

no PIS e COFINS de serviços esses 9,25%. Isso porque as alíquotas aplicáveis 

aos produtores e importadores de produtos dentro do regime de tributação 

monofásica são muito mais elevadas do que as utilizadas para creditamento pelo 

adquirente” (fl s. 320/321e).

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para dar provimento ao 

Recurso Especial.

O eminente Ministro Relator apresentou voto mantendo a decisão 

monocrática.

Passo a proferir o voto-vista.

I – A Regra Constitucional da Não Cumulatividade

A adequada apreciação da pretensão deduzida impõe análise, ainda que 

breve, da disciplina normativa pertinente à sistemática da não cumulatividade.
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Inicialmente, cabe relembrar que a sistemática da não cumulatividade, no 

texto original da Constituição de 1988, veio expressamente contemplada apenas 

para dois impostos: o IPI (art. 153, § 3º, II) e o ICMS (art. 155, § 2º, I), ambos 

submetidos a regime plurifásico.

No entanto, com o advento da Emenda Constitucional n. 42, de 2003, que 

acrescentou o § 12, ao art. 195 da Constituição da República, estatuiu-se que 

a lei defi nirá os setores da atividade econômica para os quais as contribuições 

incidentes sobre a receita ou o faturamento, bem como a devida pelo importador 

de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar, serão não 

cumulativas.

Constitucionalizou-se, desse modo, a regra da não cumulatividade, 

tradicionalmente restrita ao IPI e ao ICMS, para as contribuições para o 

fi nanciamento da seguridade social. Desse modo, a par do já existente regime 

cumulativo para as contribuições, disciplinado pela Lei n. 9.718/1998, autorizou-

se a aplicação do regime de não cumulatividade para tais tributos.

Mais não diz o texto constitucional sobre a não cumulatividade das 

contribuições, diversamente do que faz em relação à aplicação dessa técnica aos 

impostos mencionados, quando apontado sua disciplina, indicando, inclusive, 

hipóteses nas quais não há geração de crédito (arts. 153, § 3º, II e 155, § 2º, I).

Vale recordar que em relação ao ICMS, por exemplo, a Constituição, ao 

regrar a não cumulatividade que lhe é aplicável, proclama que a isenção ou não 

incidência não implicará crédito para compensação com o montante devido nas 

operações ou prestações seguintes (art. 155, § 2º, a).

No que tange à não cumulatividade das contribuições, todavia, não há 

nenhum regramento preestabelecido no texto constitucional. Diante desse 

fato, a menos desenvolvida normatividade constitucional em relação à não 

cumulatividade das contribuições implica reconhecer, necessariamente, ter sido 

concedida maior margem de liberdade ao legislador infraconstitucional para 

estabelecer seu regramento.

Posto isso, impende esclarecer que, no que tange aos impostos e demais 

tributos cuja materialidade assim se revista, a não cumulatividade representa 

autêntica aplicação do princípio constitucional da capacidade contributiva, visando 

impedir que o tributo torne-se um gravame cada vez mais oneroso nas várias 

operações de circulação do produto ou mercadoria, de prestação dos aludidos 

serviços e de industrialização de produtos, deixando-os proibitivos.
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Destarte, em relação ao IPI e ao ICMS, a regra da não cumulatividade tem 

por objetivo evitar a chamada tributação em cascata, vale dizer, a incidência de 

imposto sobre imposto, no caso de tributos multifásicos, assim entendidos aqueles 

exigíveis em operações sucessivas.

Trata-se, portanto, de um sistema de créditos que poderá ser usado como 

forma de pagamento do tributo. O contribuinte deve subtrair da quantia 

devida a título desses impostos o(s) crédito(s) acumulado(s) na(s) operação(ões) 

anterior(es).

De outra parte, para tributos de diversa confi guração, como a contribuição 

ao PIS e a COFINS, conquanto também seja a elas aplicável o princípio 

da capacidade contributiva, por ostentarem materialidade de imposto, a não 

cumulatividade há de revestir sistema distinto.

Com efeito, cuidando-se de contribuições cuja base de cálculo é a receita 

bruta ou faturamento, e que, portanto, não têm conexão direta com determinada 

operação que tenha por objeto produto ou mercadoria, a técnica de não 

cumulatividade a ser observada é de “base sobre base”, isto é, o valor do tributo 

é apurado mediante a aplicação da alíquota sobre a diferença entre as receitas 

auferidas e aquelas necessariamente consumidas pela fonte produtora (despesas 

necessárias).

Portanto, cabe remarcar ser da própria natureza do regime de não 

cumulatividade, seja qual for a sua confi guração, a possibilidade de recuperação 

das despesas com tributos nas operações ou etapas anteriores. Se isso não for 

possível, ausente o atendimento à não cumulatividade.

Em obediência à previsão constitucional, a não cumulatividade da 

contribuição ao PIS e da COFINS veio a ser regulamentada pelas Leis n. 

10.637, de 2002 e Lei n. 10.833, de 2003, respectivamente.

II – O Regime Monofásico da Contribuição ao PIS e da COFINS

A questão em debate neste processo diz, em síntese, com a possibilidade de 

aplicação da técnica da não cumulatividade, que gera direito a creditamento, no 

regime de incidência monofásica das contribuições apontadas.

O regime monofásico de tributação, relativamente às contribuições, 

encontra fundamento no § 4º, do art. 149, da Constituição da República, 

incluído pela Emenda Constitucional n. 33, de 2001:
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Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 

intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profi ssionais ou 

econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado 

o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, 

relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

[...]

§ 4º A lei defi nirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez 

(destaque meu).

Tal técnica consiste, singelamente, na incidência única da contribuição, 

com alíquota mais gravosa, desonerando-se as demais fases da cadeia produtiva.

Cuida-se de tendência que vem sendo adotada pelo legislador tributário 

para setores econômicos geradores de expressiva arrecadação, por imperativo de 

praticidade ou praticabilidade tributária, objetivando, além da simplifi cação e 

efi ciência da arrecadação, o combate à evasão fi scal.

Anote-se que esse regime é semelhante ao da substituição tributária para 

frente ou progressiva, no qual o responsável antecipa o pagamento do tributo 

das operações que ainda ocorrerão, com base de cálculo presumida e, caso a 

operação subsequente não ocorra, caberá a restituição do tributo recolhido 

antecipadamente.

Na monofasia, diversamente, o contribuinte é único e o tributo recolhido, 

ainda que as operações subsequentes não se consumem, não será devolvido.

A Lei n. 10.147, de 21 de dezembro de 2000, ao dispor sobre a incidência 

da contribuição ao PIS e da COFINS nas operações de venda dos produtos 

que especifi ca, regulamenta a aplicação do regime monofásico a elas aplicável, 

estabelecendo a fi xação de alíquotas majoradas para os industriais e importadores, 

bem como a alíquota zero para os contribuintes subsequentes (revendedores):

Art. 1º A Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social - COFINS devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à 

industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 

30.01; 30.03, exceto no código 3003.90.56; 30.04, exceto no código 3004.90.46; 

e 3303.00 a 33.07, exceto na posição 33.06; nos itens 3002.10.1; 3002.10.2; 

3002.10.3; 3002.20.1; 3002.20.2; 3006.30.1 e 3006.30.2; e nos códigos 3002.90.20; 

3002.90.92; 3002.90.99; 3005.10.10; 3006.60.00; 3401.11.90, exceto 3401.11.90 

Ex 01; 3401.20.10; e 9603.21.00; todos da Tabela de Incidência do Imposto 

sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto n. 7.660, de 23 de 

dezembro de 2011, serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes 

alíquotas: (Redação dada pela Lei n. 12.839, de 2013)
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I – incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de: (Redação dada pela Lei 

n. 10.865, de 2004)

a) produtos farmacêuticos classifi cados nas posições 30.01, 30.03, exceto no 

código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 

3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 

3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00: 2,1% (dois inteiros e 

um décimo por cento) e 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento); (Incluído 

pela Lei n. 10.865, de 2004)

b) produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classifi cados 

nas posições 33.03 a 33.07, exceto na posição 33.06, e nos códigos 3401.11.90, 

exceto 3401.11.90 Ex 01, 3401.20.10 e 96.03.21.00: 2,2% (dois inteiros e dois 

décimos por cento) e 10,3% (dez inteiros e três décimos por cento); e (Redação 

dada pela Lei n. 12.839, de 2013)

[...] (destaques meus).

O mesmo diploma legal, em seu art. 2º, preceitua aplicar-se a alíquota 

de 0% (zero por cento) à contribuição ao PIS e à COFINS para as vendas 

realizadas por distribuidores atacadistas, assim como para os varejistas, salvo as 

empresas optantes pelo SIMPLES:

Art. 2º São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e 

da Cofi ns incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos 

tributados na forma do inciso I do art. 1º, pelas pessoas jurídicas não enquadradas 

na condição de industrial ou de importador.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas 

optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples.

Extrai-se de tais dispositivos que, com a instituição do regime monofásico 

da contribuição ao PIS e da COFINS, os importadores e industriais de 

determinados produtos tornaram-se responsáveis pelo recolhimento dessas 

contribuições incidentes sobre toda a cadeia de produção e consumo, mediante 

a aplicação de uma alíquota de maior percentual global e, em contrapartida, 

reduziu-se a zero a alíquota dos revendedores, atacadistas e varejistas nas 

operações subsequentes.

Consoante o apontado regime jurídico, a receita bruta decorrente da venda 

desses produtos pelas pessoas jurídicas fabricantes e importadoras e da revenda, 

no atacado e no varejo, sujeita-se à incidência da contribuição ao PIS/PASEP e 

da COFINS no regime monofásico, vale dizer, com alíquota concentrada na fase 
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inicial, ensejando que apenas as pessoas jurídicas industriais ou importadoras 

sejam responsáveis pelo pagamento dos tributos devidos, mediante a majoração 

de sua própria alíquota e a redução a zero da alíquota dos demais sujeitos 

integrantes da cadeia produtiva.

III – O Exame do Caso Concreto

No caso em tela, a Recorrente, que tem sua receita submetida ao sistema 

de tributação monofásica da contribuição ao PIS e da COFINS, sustenta que, 

na qualidade de revendedora de produtos farmacêuticos, atuando no ramo 

varejista, teria o direito de creditamento pelas suas entradas (tributadas de forma 

monofásica), independentemente de suas saídas estarem submetidas à alíquota 

zero.

Alega que a tributação monofásica, incluída no rol de créditos apuráveis 

no regime não cumulativo, e o art. 17 da Lei n. 11.033/2004, garantidor de que 

as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência de 

contribuição para o PIS e da COFINS, conferem o direito à manutenção, pelo 

vendedor, de créditos vinculados a essas operações.

As Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, ao regerem o sistema não 

cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS, expressamente defi nem 

as situações nas quais é possível o creditamento. De igual forma, excluem 

do direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao 

pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, quando revendidos ou 

utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos 

ou não alcançados pela contribuição, como segue:

Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar 

créditos calculados em relação a:

I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos 

produtos referidos: (Redação dada pela Lei n. 10.865, de 2004)

a) no inciso III do § 3º do art. 1º desta Lei; e (Redação dada pela Lei n. 11.727, 

de 2008).

b) nos §§ 1º e 1º-A do art. 2º desta Lei; (Redação dada pela Lei n. 11.787, de 

2008)

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na 

produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive 

combustíveis e lubrifi cantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 

2º da Lei n. 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, 
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ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classifi cados nas 

posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei n. 10.865, de 2004)

III - (Vetado)

IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, 

utilizados nas atividades da empresa;

V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de 

pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - 

SIMPLES; (Redação dada pela Lei n. 10.865, de 2004)

VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, 

adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção 

de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei 

n. 11.196, de 2005)

VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, 

inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;

VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado 

faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta 

Lei.

IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, 

consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei n. 

11.488, de 2007)

X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme 

fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de 

prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei 

n. 11.898, de 2009)

§ 1º O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no 

caput do art. 2º desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei n. 10.865, de 2004)

I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;

II - dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês; 

(Redação dada pela Lei n. 10.684, de 30.5.2003)

III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos 

incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;

IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.

§ 2º Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei n. 10.865, de 2004)

I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei n. 10.865, de 2004)

II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, 

inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como 
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insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não 

alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei n. 10.865, de 2004)

§ 3º O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:

I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;

II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica 

domiciliada no País;

III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir 

do mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.

§ 4º O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses 

subseqüentes. (destaques meus).

A Lei n. 11.033, de 21 de dezembro de 2004, por sua vez, ao disciplinar, 

dentre outros temas, o Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à 

Ampliação da Estrutura Portuária – REPORTO, instituiu benefícios fi scais 

como a suspensão da contribuição ao PIS e da COFINS, convertendo-se em 

operação, inclusive de importação, sujeita à alíquota zero após o decurso do 

prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da ocorrência do respectivo fato 

gerador, das vendas e importações realizadas aos benefi ciários do REPORTO, 

consoante a dicção de seu art. 14, § 2º:

Art. 14. Serão efetuadas com suspensão do Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social - COFINS e, quando for o caso, do Imposto 

de Importação - II, as vendas e as importações de máquinas, equipamentos, 

peças de reposição e outros bens, no mercado interno, quando adquiridos ou 

importados diretamente pelos benefi ciários do Reporto e destinados ao seu ativo 

imobilizado para utilização exclusiva na execução de serviços de: (Redação dada 

pela Lei n. 12.715, de 2012)

[...]

§ 2º A suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS converte-se em 

operação, inclusive de importação, sujeita a alíquota 0 (zero) após o decurso do 

prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da ocorrência do respectivo fato gerador 

(destaque meu).

Por seu turno, o art. 17 desse diploma legal assegura a manutenção dos 

créditos existentes, nos seguintes termos:

Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou 

não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a 

manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 211-381, julho/setembro 2017 233

Tal preceito, repita-se, assegura a manutenção dos créditos existentes de 

contribuição ao PIS e da COFINS, ainda que a revenda não seja tributada. 

Desse modo, permite-se àquele que efetivamente adquiriu créditos dentro da 

sistemática da não cumulatividade não seja obrigado a estorná-los ao efetuar 

vendas submetidas à suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da 

contribuição ao PIS e da COFINS.

Em outras palavras, a norma em destaque deixa claro a possibilidade de 

o contribuinte utilizar créditos da contribuição ao PIS e da COFINS no caso 

de venda efetuada no regime monofásico, pois garante a manutenção desses 

créditos pelo vendedor na hipótese de venda de produtos com incidência 

monofásica.

Cumpre salientar que tal dispositivo não se aplica apenas às operações 

realizadas com benefi ciários do regime do REPORTO, porquanto não traz 

expressa essa limitação, além de não vincular as vendas de que trata às efetuadas 

na forma do art. 14 da mesma lei.

A propósito, cabe destacar que a 2ª Turma desta Corte, quanto a esse 

ponto específi co, já se pronunciou no sentido da necessidade de revisão da 

jurisprudência para defi nir que o art. 17 da Lei n. 11.033/2004 tem aplicação fora 

do regime de REPORTO, podendo, em tese, alcançar qualquer contribuinte, 

consoante o julgado assim ementado:

Recurso especial. Tributário. PIS/PASEP e COFINS. Creditamento. Art. 17 da Lei 

n. 11.033/2004, c/c art. 16, da Lei n. 11.116/2005. Incidência que não se restringe 

ao REPORTO. Necessidade de revisão da jurisprudência do STJ quanto ao ponto. 

Regime de incidência monofásica das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS. 

Regime especial em relação ao regime de incidência não cumulativo. Aplicação 

do art. 2º, § 1º, III, IV e V; e art. 3º, I, “b” da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. 

Impossibilidade de creditamento salvo determinação legal expressa que somente 

passou a existir em 24.6.2008 com a publicação do art. 24, da Lei n. 11.727/2008.

1. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, e o art. 16, da Lei n. 11.116/2005, não são 

de aplicação exclusiva ao Regime Tributário para Incentivo à Modernização 

e à Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO. Necessidade de revisão da 

jurisprudência do STJ, pois equivocados quanto ao ponto os precedentes: [...]

[...]

3. Recurso especial não provido com o alerta para a necessidade de revisão da 

jurisprudência desta Casa, conforme item “1”.

(REsp 1.267.003/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 17.09.2013, DJe 04.10.2013).
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Desse modo, a análise conjunta do art. 3º, § 2º, II, de ambas as Leis n. 

10.637/2002 e 10.833/2003, com o comando contido no art. 17 da Lei n. 

11.033/2004, impõe a conclusão segundo a qual este, por tratar-se de dispositivo 

legal posterior e que regula inteiramente a matéria de que cuidam aqueles, 

revogou-os tacitamente, a teor do art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro – LINDB.

Assim, a vedação legal então existente para a utilização de créditos na 

tributação monofásica foi afastada por dispositivo legal que expressamente 

autoriza o crédito de contribuição ao PIS e da COFINS na hipótese.

De fato, não se pode negar que a partir da vigência do art. 17 da Lei n. 

11.033/2004 os contribuintes atacadistas ou varejistas de quaisquer dos produtos 

sujeitos à tributação monofásica fazem jus ao crédito relativo à aquisição desses 

produtos, em sintonia com a regra constitucional da não cumulatividade 

aplicável às contribuições, estampada no art. 195, § 12, que há de ser prestigiada, 

dela extraindo-se sua máxima efi cácia.

Se, no regime monofásico, todos os demais elos da cadeia produtiva, à 

exceção do produtor ou importador – que são responsáveis pelo recolhimento 

do tributo a uma alíquota mais gravosa – fi cam desobrigados do recolhimento 

porque, sobre a receita por eles auferida, aplica-se a alíquota zero, tal fato não 

obsta que tais contribuintes mantenham os créditos de todas as aquisições por 

eles efetuadas, como expressamente assegura o art. 17 da Lei n. 11.033/2004.

E tal orientação, sublinhe-se, é consentânea, igualmente, com o teor 

do princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, CR), aplicável às 

contribuições cuja materialidade revista a natureza de imposto, como é o caso do 

PIS e da COFINS.

Em sendo assim, forçoso reconhecer-se o direito da Recorrente, 

distribuidora de medicamentos, ao creditamento da contribuição ao PIS e da 

COFINS no regime monofásico.

Isto posto, peço licença ao Senhor Ministro Relator, para dar provimento 

ao Agravo Regimental e, consequentemente, ao Recurso Especial, a fi m de 

conceder a segurança.

Sem honorários advocatícios, nos termos da Súmula n. 105/STJ.

Custas ex legis.
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VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Enquanto ouvia o debate, a matéria 

suscitou meu interesse, tendo pedido vista dos autos para melhor exame.

Trata-se de recurso especial interposto pela Empreendimentos Pague Menos 

Ltda., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra 

acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (e-STJ fl s. 

226/233):

Tributário. Revendedor de medicamentos Creditamento decorrente 

de recolhimento do PIS e COFINS pelo sistema monofásico. Impossibilidade 

ilegitimidade ativa do impetrante.

I - O regime de tributação monofásica concentrou a cobrança em uma única 

etapa, a da industrialização. Antecipa-se a cobrança com uma alíquota única, 

bastante elevada, próxima do valor que seria cobrado nas fases seguintes 

eximindo do referido pagamento os intermediários e revendedores. Tal sistema 

não prevê restituição de valores.

II - O benefício contido no artigo 17 da Lei n. 11.033, de 2004, de que o 

vendedor tem direito a créditos vinculados às vendas efetuadas com alíquota zero 

do PIS e COFINS, só se confi rmaria no caso de os bens adquiridos estarem sujeitos 

ao pagamento das contribuições, o que não acontece com os revendedores de 

produtos tributados pelo sistema monofásico, que não têm legitimidade para 

pleitear o referido creditamento.

III - No caso dos autos, fi gura como contribuinte do PIS e do COFINS apenas o 

fabricante ou importador do produto. O revendedor não realiza o fato gerador 

do tributo. Por este motivo, a receita derivada desta operação não é nem pode 

ser, tida como capaz de gerar crédito, com a fi nalidade de ser abatido em outras 

operações.

IV - Apelação improvida.

Em suas razões (e-STJ fl s. 237/256), a contribuinte aponta violação aos 

seguintes dispositivos:

a) art. 17 da Lei n. 11.033/2004, uma vez que o acórdão o considerou 

inaplicável ao caso; e

b) art. 267, IV, do Código de Processo Civil/1973, tendo em vista que o 

Tribunal de origem reputou lhe faltar legitimidade ativa, por ser revendedor de 

produtos tributados pelo sistema monofásico, cuja receita da operação se sujeita 

à alíquota 0 (zero).
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As contrarrazões encontram-se às e-STJ fl s. 265/269.

Juízo positivo de admissibilidade pelo Tribunal de origem (e-STJ fl . 274).

Em parecer (e-STJ fl s. 293/298), o Ministério Público Federal opinou pelo 

não provimento do recurso, pela aplicação da Súmula 83, pois o acórdão está em 

consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Passo a votar.

A recorrente narra que é empresa revendedora de produtos farmacêuticos 

(e-STJ fl s. 40 e 43) e que, desde 2004, as receitas decorrentes dessas operações 

sofrem incidência da contribuição para o PIS e a COFINS pelo regime 

monofásico (art. 2º, § 1º, II, da Lei n. 10.637/2002 e art. 2º, § 1º, II, da Lei n. 

10.833/2003, c/c os arts. 1º, I, “a” e “b”, e 2º da Lei n. 10.147/2000).

Com a edição da Lei n. 11.033/2004, a contribuinte afi rma ter adquirido o 

direito de aproveitar o crédito da entrada tributada no regime monofásico (venda 

pelo importador/fabricante) independentemente de a revenda dos produtos 

farmacêuticos aos consumidores (saída) sujeitar-se à alíquota 0 (zero). Segundo 

a recorrente, o art. 17 da Lei n. 11.033/2004 autorizou o abatimento de crédito, 

tendo revogado implicitamente os arts. 3º, I, “b”, das Leis n. 10.627/2002 

e 10.833/2003, que vedavam o desconto de créditos calculados em relação 

aos bens adquiridos para revenda, que se submetem à técnica monofásica, 

relacionados nos arts. 2º, §§ 1º e 1º-A, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003.

No entanto, assevera que, para regulamentar a Lei n. 11.033/2004, a 

Receita Federal editou a Instrução Normativa n. 594/2005, estabelecendo 

indevidamente que o valor da aquisição no mercado interno, para revenda, dos 

produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal não 

gera direito a créditos (art. 1º, VII e VIII, c/c o art. 26, § 5º, IV, c/c o art. 38). 

Defende que a instrução normativa não poderia ter reduzido o alcance do art. 

17 da Lei n. 11.033/2004, para restringir o direito à manutenção de crédito pela 

venda de determinados produtos.

Em razão disso, requereu a concessão da segurança, para afastar as 

limitações da IN n. 594/2005 e obter reconhecimento do direito de crédito do 

PIS e da COFINS incidentes sobre a aquisição dos produtos que comercializa, 

desde agosto de 2004. Requereu, também, o aproveitamento dos créditos 

relativos às despesas com frete e armazenagem desses produtos, tudo na forma 

do art. 16 da Lei n. 11.116/2005.

Dito isso, não vislumbro o aparente confl ito de normas.
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Em primeiro lugar, porque o ordenamento jurídico, a doutrina e 

a jurisprudência desta Corte superior afi rmam, em uníssono, que o regime 

de arrecadação monofásico é incompatível com a técnica não-cumulativa de 

tributação do PIS e da COFINS.

A Constituição Federal conferiu à União competência para instituir 

contribuições sociais para o custeio da seguridade social e autorizou a defi nição, 

por lei, das hipóteses em que incidirão uma única vez e os setores de atividade 

econômica para os quais as contribuições previstas no art. 195, I, “b”, e IV, serão 

não-cumulativas:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 

intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profi ssionais ou 

econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado 

o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, 

relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

[...]

§ 4º A lei defi nirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. 

(Incluído pela EC n. 33, de 2001) (Grifos acrescidos).

Art. 195. A seguridade social será fi nanciada por toda a sociedade, de forma 

direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 

orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das 

seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, 

incidentes sobre: (Redação da EC n. 20, de 1998)

[...]

b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela EC n. 20, de 1998)

[...]

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele 

equiparar. (Incluído pela EC n. 42, de 2003)

[...]

§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as 

contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-

cumulativas. (Incluído pela EC n. 42, de 2003) (Grifos acrescidos).

Nas hipóteses de contribuição para o PIS e a COFINS, a monofasia 

atinge os setores enumerados no rol do art. 2º, § 1º, I a X, e § 1º-A, da Lei n. 

10.637/2002 e da Lei n. 10.883/2003, em que se encontra o de comércio de 

produtos farmacêuticos, de toucador ou de higiene pessoal.
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Até 2004, essas receitas sujeitavam-se à sistemática cumulativa da Lei n. 

9.718/1998 (art. 1º, § 3º, IV, c/c o art. 8º, VII, “a”, da Lei n. 10.637/2002 e art. 

1º, § 3º, IV, c/c o art. 10, VII, “a”, da Lei n. 10.833/2003). Com a edição da Lei 

n. 10.865, de 30.04.2004, que incluiu o art. 2º, § 1º, II, nas Leis n. 10.637/2002 

e 10.833/2003, migraram para o regime monofásico de tributação:

Lei n. 10.637/2002

Art. 2º Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-

se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1º, a alíquota de 

1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).

§ 1º Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores 

ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:

[...]

II – no inciso I do art. 1º da Lei n. 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e alterações 

posteriores, no caso de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de 

toucador ou de higiene pessoal nele relacionados;

[...]. (Grifos acrescidos).

Lei n. 10.833/2003

Art. 2º Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de 

cálculo apurada conforme o disposto no art. 1º, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e 

seis décimos por cento).

§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos 

produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:

[...]

II – no inciso I do art. 1º da, e alterações posteriores, no caso de venda de 

produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, nele 

relacionados;

[...]. (Grifos acrescidos).

O regime de arrecadação monofásico (art. 149, § 4º, da CF) caracteriza-se 

por concentrar a tributação em um único contribuinte (importador/produtor) 

do ciclo econômico e as pessoas jurídicas não enquadradas nessa condição 

submetem-se à alíquota 0 (zero). A majoração da alíquota de incidência una na 

produção/importação corresponde ao total da carga tributária da cadeia.

Consoante lição de Leandro Paulsen:
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Os tributos que recaem sucessivamente nas diversas operações de uma cadeia 

econômica normalmente estão sob a égide da não cumulatividade, como é 

o caso do IPI e do ICMS. Mas o legislador, por vezes, concentra a incidência 

do tributo em uma única fase, normalmente no início ou no fim da cadeia, 

aplicado-lhe uma alíquota diferenciada, mais elevada, e afasta a incidência nas 

operações posteriores, instituindo com isso, uma tributação monofásica, ou seja, 

em uma uma única fase da cadeia econômica. No regime monofásico, portanto, a 

tributação fi ca “limitada a uma única oportunidade, em um só ponto do processo 

de produção e distribuição”.

(PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário. 6ª ed., rev., atual. e completa. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2014, p. 137. No original, o trecho entre aspas 

tem a seguinte nota de rodapé: “SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 2ª ed. 

São Paulo: Saraiva: 2012, p. 376/377”).

A Lei n. 10.147/2000 dispôs sobre a incidência do PIS e da COFINS na 

comercialização de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de 

higiene pessoal:

Art. 1º A Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social - COFINS devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à 

industrialização ou à importação dos produtos classifi cados nas posições 30.01; 

30.03, exceto no código 3003.90.56; 30.04, exceto no código 3004.90.46; 

e 3303.00 a 33.07, exceto na posição 33.06; nos itens 3002.10.1; 3002.10.2; 

3002.10.3; 3002.20.1; 3002.20.2; 3006.30.1 e 3006.30.2; e nos códigos 3002.90.20; 

3002.90.92; 3002.90.99; 3005.10.10; 3006.60.00; 3401.11.90, exceto 3401.11.90 

Ex 01; 3401.20.10; e 9603.21.00; todos da Tabela de Incidência do Imposto 

sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto n. 7.660, de 23 de 

dezembro de 2011, serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes 

alíquotas:

I – incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:

a) produtos farmacêuticos classifi cados nas posições 30.01, 30.03, exceto no 

código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 

3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 

3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00: 2,1% (dois inteiros e 

um décimo por cento) e 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento);

b) produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classifi cados nas 

posições 33.03 a 33.07, exceto na posição 33.06, e nos códigos 3401.11.90, exceto 

3401.11.90 Ex 01, 3401.20.10 e 96.03.21.00: 2,2% (dois inteiros e dois décimos por 

cento) e 10,3% (dez inteiros e três décimos por cento);

[...] (Grifos acrescidos).
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Como dito, a recorrente exerce atividade de revenda de produtos 

farmacêuticos, o que atrai a regra do art. 2º da Lei n. 10.147/2000, segundo a 

qual a receita bruta decorrente das (re)vendas é tributada na alíquota 0 (zero):

Art. 2º São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep 

e da Cofi ns incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos 

tributados na forma do inciso I do art. 1º, pelas pessoas jurídicas não enquadradas 

na condição de industrial ou de importador. (Grifos acrescidos).

Por seu turno, o princípio constitucional da não-cumulatividade dos 

tributos, no início somente aplicado ao IPI (art. 153, § 3º, II) e ao ICMS (art. 

155, § 2º, I), traduz-se na possibilidade de compensar o que fosse devido em 

cada operação com o montante cobrado nas anteriores.

Como é ressabido, a não-cumulatividade visa impedir o efeito cascata 

nas hipóteses de tributação plurifásica, evitando-se que a base de cálculo do 

tributo de cada etapa não seja composta pelos tributos pagos nas operações 

anteriores (“imposto sobre imposto”). No caso das contribuições para o PIS 

e a COFINS, como alertou a em. Ministra Regina Helena, “a técnica da não 

cumulatividade a ser observada é de “base sobre base”, isto é, o valor do tributo 

é apurado mediante a aplicação da alíquota sobre a diferença entre as receitas 

auferidas e aquelas necessariamente consumidas pela fonte produtora (despesas 

necessárias)”. Em qualquer dos casos, pressupõe incidência tributária plúrima e 

direito de crédito da exação paga na operação anterior.

Na obra entitulada A não-cumulatividade dos tributos, André Mendes 

Moreira explica o contraste dessa técnica com o regime monofásico:

A não-cumulatividade foi criada para atuar nos impostos plurifásicos, Dessarte, 

pode-se afirmar que a plurifasia é imprescindível para a sua existência. Deve 

haver um número mínimo de operações encadeadas que permita a incidência 

do gravame e a atuação do mecanismo de abatimento do ônus fi scal. Outrossim, o 

tributo deve efetivamente incidir sobre mais de um estádio do processo produtivo. [...]

A antítese da plurifasia é a monofasia. Nesta o tributo é cobrado em uma só 

etapa do processo produtivo. [...].

(A não-cumulatividade dos tributos. 2ª ed., rev. e atual. São Paulo: Noeses. 2012, 

pp. 98-99) (Grifos acrescidos).

Constata-se que, no regime monofásico, a carga tributária concentra-se 

numa única fase, sendo suportada por um único contribuinte, não havendo 

cumulatividade a se evitar. Na técnica não-cumulativa, a carga tributária é diluída 
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em operações sucessivas (plurifasia), sendo suportada por cada elo (contribuinte) 

da cadeia produtiva, havendo direito a abater o crédito da etapa anterior.

Nesse ponto, até as Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 vedam 

expressamente a possibilidade de “desconto de créditos” calculados em relação a 

bens adquiridos para revenda, que se submetem ao regime monofásico, referidos 

no art. 2º, §§ 1º e 1º-A, desses diplomas normativos (vide transcrição acima):

Lei n. 10.637/2002

Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar 

créditos calculados em relação a:

I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos 

produtos referidos:

[...]

b) nos §§ 1º e 1º-A do art. 2º desta Lei; [...] (Grifos acrescidos).

Lei n. 10.833/2003

Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar 

créditos calculados em relação a:

I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos 

produtos referidos:

[...]

b) nos §§ 1º e 1º-A do art. 2º desta Lei; [...] (Grifos acrescidos).

Infere-se, portanto, que o regime monofásico não se compatibiliza com a 

técnica de arrecadação não-cumulativa.

André Mendes Moreira discorre, também, sobre a proibição de 

os atacadistas/varejistas creditarem-se do PIS e da COFINS monofásicos 

recolhidos na etapa anterior:

Quando a não-cumulatividade do PIS/COFINS entrou a viger, os contribuintes 

sujeitos à monofasia (produtores e importadores) foram mantidos na sistemática 

cumulativa. Dessa forma, essa categoria de empresas não adquiriu o direito - 

concedido a todos os que foram sujeitos à não-cumulatividade - de descontar 

créditos sobre suas aquisições.

Entretanto, quando o PIS e a COFINS incidentes na importação foram criados 

pela Lei n. 10.865/2004, a carga tributária sobre todos os contribuintes sujeitos 

ao regime cumulativo foi majorada. Isso porque as contribuições devidas na 

importação só geram créditos se a pessoa jurídica estiver sujeita à apuração não-

cumulativa do PIS/COFINS.
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Assim, para que o PIS/COFINS-importação fosse melhor absorvido pelos 

contribuintes monofásicos (sujeitos até então à cumulatividade), a Lei n. 

10.865/2004 revogou o dispositivo que excepcionava a monofasia do regime não-

cumulativo. Essa medida resultou na subsunção dos contribuintes monofásicos às 

regras da não-cumulatividade, desde que apurassem o seu IRPJ pelo Lucro Real 

e não se enquadrassem em nenhuma das demais exceções ao novel regime 

previstas na legislação.

Com essa modificação, as pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento 

monofásico do PIS/COFINS foram autorizadas a descontar não somente os 

créditos previstos no art. 3º das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, mas também 

os relativos às contribuições pagas na importação.

Por outro lado, os distribuidores, atacadistas e varejistas que adquirem bens 

tributados no sistema monofásico - e que têm, portanto, as vendas desses 

produtos gravadas à alíquota zero do PIS/COFINS - foram proibidos de se creditar 

do PIS/COFINS monofásico recolhido na etapa anterior. [...].

(A não-cumulatividade dos tributos. 2ª ed., rev. e atual. São Paulo: Noeses. 2012, 

pp. 453-455).

Essa é, também, a conclusão das Turmas que compõem a Primeira Seção 

do STJ. Entre outras, confi ram-se as seguintes ementas:

Tributário. Agravo regimental no recurso especial. PIS/PASEP e COFINS. Art. 17 

da Lei n. 11.033/2004. Tributação monofásica. Jurisprudência do STJ. Súmula n. 83 

do STJ.

1. A incidência monofásica do PIS e da COFINS não se compatibiliza com a técnica 

do creditamento. Precedentes: REsp 1.346.181/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 

em 16.06.2014, DJe 04.08.2014. AgRg no REsp 1.221.142/PR, Rel. Ministro Ari 

Pargendler. Primeira Turma, julgado em 18.12.2012. DJe 04.02.2013; AgRg no 

REsp 1.227.544/PR. Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, 

DJe 17.12.2012: AgRg no REsp 1.256.107/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp 1.241.354/RS, Rel. Ministro Castro 

Meira, Segunda Turma, DJe 10.05.2012.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.285.286/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 02.09.2014, DJe 08.09.2014) (Grifos acrescidos).

Tributário. Agravo regimental no recurso especial. PIS e COFINS. Art. 17 da 

Lei n. 11.033/2004. Aproveitamento de créditos decorrentes de operações 

anteriores. Aplicação não restrita ao regime tributário denominado REPORTO. 

Inaplicabilidade, contudo, na hipótese de incidência monofásica.



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 211-381, julho/setembro 2017 243

1. A Segunda Turma deste Tribunal Superior possui entendimento de que o 

disposto no art. 17 da Lei n. 11.033/2004 não possui aplicação restrita ao Regime 

Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária 

- REPORTO (STJ, AgRg no REsp 1.433.246/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 2.4.2014; REsp 1.267.003/RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2013).

2. No entanto, “as receitas provenientes das atividades de venda e revenda 

sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em Regime 

Especial de Tributação Monofásica não permitem o creditamento pelo revendedor 

das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem 

fora do Regime de Incidência Não Cumulativo, a teor dos artigos 2º, § 1º e incisos; e 

3º, I, ‘b’, da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003” e que, portanto, “não se lhes 

aplicam, por incompatibilidade de regimes e por especialidade de suas normas, 

o disposto nos artigos 17, da Lei n. 11.033/2004, e 16, da Lei n. 11.116/2005, cujo 

âmbito de incidência se restringe ao Regime Não Cumulativo, salvo determinação 

legal expressa” (STJ, AgRg no REsp 1.433.246/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 2.4.2014).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1.218.198/RS, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora 

convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 10.05.2016, DJe 

17.05.2016) (Grifos acrescidos).

Vide ainda:

Primeira Turma: AgRg no REsp 1.221.142/PR, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

julgado em 18.12.2012, DJe 04.02.2013; AgRg no REsp 1.284.294/PE, Rel. 

Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 27.11.2012, DJe 30.11.2012; AgRg 

no REsp 1.227.544/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 

em 27.11.2012, DJe 17.12.2012; AgRg no REsp 1.256.107/PR, Rel. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, julgado em 03.05.2012, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp 

1.222.258/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 08.11.2011, DJe 

24.11.2011.

Segunda Turma: AgRg no REsp 1.218.198/RS, Rel. Ministra Diva Malerbi 

(Desembargadora convocada TRF 3ª Região), julgado em 10.05.2016, DJe 

17.05.2016; AgRg no AREsp 631.818/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, 

julgado em 10.03.2015, DJe 13.03.2015; AgRg no AREsp 536.934/CE, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, julgado em 16.10.2014, DJe 30.10.2014; REsp 

1.440.298/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, julgado em 07.10.2014, DJe 

23.10.2014; AgRg no AREsp 563.706/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 14.10.2014, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.433.246/
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RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27.03.2014, DJe 

02.04.2014; REsp 1.200.996/AL, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 

10.09.2013, DJe 11.10.2013; REsp 1.267.003/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 17.09.2013, DJe 04.10.2013; AgRg no REsp 1.241.354/

RS, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 03.05.2012, DJe 10.05.2012; REsp 

1.140.723/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 02.09.2010, DJe 

22.09.2010.

Com a devida vênia, admitir direito de abatimento de crédito de receitas 

tributadas no regime monofásico equivaleria a instituir benefício fi scal sem 

lei específi ca, o que contraria o art. 150, § 6º, da CF e o Código Tributário 

Nacional, que veda interpretação extensiva para reconhecer benefício fi scal (art. 

111, II, do CTN).

Ademais, a criação de benefício, para estabelecer desoneração fi scal, não 

se compatibiliza com o objetivo da sistemática de arrecadação monofásica, de 

reduzir a evasão fi scal ao longo do ciclo econômico.

Dessarte, a regra geral é de que o abatimento de crédito não se coaduna 

com o regime monofásico. Quando a quis excepcionar, o legislador ordinário 

o fez expressamente, tendo criado desoneração fi scal em cadeia submetida ao 

regime monofásico ao editar a Lei n. 11.727/2008, por meio da qual permitiu ao 

produtor/fabricante descontar créditos relativos à aquisição dos produtos citados 

no art. 2º, § 1º, da Lei n. 10.833/2003 de outro importador/produtor/fabricante, 

para revenda no mercado interno ou para exportação. Confi ra-se:

Art. 24. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da 

Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofi ns, produtora ou fabricante dos produtos 

relacionados no § 1º do art. 2º da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003, pode 

descontar créditos relativos à aquisição desses produtos de outra pessoa jurídica 

importadora, produtora ou fabricante, para revenda no mercado interno ou para 

exportação.

§ 1º Os crédi tos de que trata o caput deste artigo correspondem aos valores da 

Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofi ns devidos pelo vendedor em decorrência 

da operação.

§ 2º Não se a plica às aquisições de que trata o caput deste artigo o disposto na 

alínea b do inciso I do caput do art. 3º da Lei n. 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 

na alínea b do inciso I do caput do art. 3º da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

Nesse caso, o dispositivo afastou, excepcionalmente, a proibição ao 

“desconto de créditos” de bens adquiridos para revenda em relação às mercadorias 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 211-381, julho/setembro 2017 245

e produtos referidos no art. 2º, § 1º, da Lei n. 10.833/2003, tão somente no que 

se refere aos importadores, produtores ou fabricantes (art. 3º, I, “b”, das Leis n. 

10.637/2002 e 10.833/2003) – que são os contribuintes que suportam toda a 

carga tributária da monofasia –, não atingindo a recorrente, que é revendedora, 

sujeita à alíquota 0 (zero).

Por outro lado, não considero que o art. 17 da Lei n. 11.033/2004 

estabeleceu desoneração fi scal dirigida à recorrente. Entendo que esse dispositivo 

legal aplica-se somente aos benefi ciários do Regime Tributário Para Incentivo à 

Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto), instituído por 

esse diploma normativo:

Art. 15. São benefi ciários do Reporto o operador portuário, o concessionário de 

porto organizado, o arrendatário de instalação portuária de uso público e a empresa 

autorizada a explorar instalação portuária de uso privativo misto ou exclusivo, 

inclusive aquelas que operam com embarcações de off shore.

§ 1º Pode ainda ser beneficiário do Reporto o concessionário de transporte 

ferroviário.

[...]

Art. 16. Os beneficiários do Reporto descritos no art. 15 desta Lei ficam 

acrescidos das empresas de dragagem defi nidas na Lei n. 12.815, de 5 de junho de 

2013 - Lei dos Portos, dos recintos alfandegados de zona secundária e dos centros 

de formação profissional e treinamento multifuncional de que trata o art. 33 da 

Lei n. 12.815, de 5 de junho de 2013, e poderão efetuar aquisições e importações 

amparadas pelo Reporto até 31 de dezembro de 2020. (Grifos acrescidos).

Esta Corte superior já decidiu que o “benefício concedido aos contribuintes 

integrantes de regime especial de tributação (REPORTO) não se estende 

aos demais contribuintes do PIS e da COFINS sem lei que autorize” (REsp 

1.140.723/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

02.09.2010, DJe 22.09.2010).

Mesmo que se considerasse que o art. 16 da Lei n. 11.116/2005 tenha 

demonstrado a intenção do legislador de aplicar o art. 17 da Lei n. 11.033/2004 

para além do âmbito do Regime do Reporto, a desoneração não atingiria a 

recorrente.

De acordo com a cabeça do art. 16 da Lei n. 11.116/2005, o saldo credor 

da contribuição para o PIS e à COFINS deve ser apurado na forma do art. 3º 

da Lei n. 10.627/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Como se viu acima, o art. 3º, 

I, “b”, da Lei n. 10.627/2002 e da Lei n. 10.833/2003 proíbe expressamente 
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o desconto de crédito em relação às receitas tributadas no regime monofásico 

(vide transcrição).

Diz o art. 16 da Lei n. 11.116/2005:

Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofi ns apurado 

na forma do art. 3º das Leis n. 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de 

dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei n. 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado 

ao fi nal de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da 

Lei n. 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:

I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos 

a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, 

observada a legislação específi ca aplicável à matéria; ou

II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específi ca 

aplicável à matéria.

Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de 

agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta 

Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da 

promulgação desta Lei.

Não obstante, em seu voto-vista, o em. Ministro Benedito Gonçalves decidiu 

a questão com amparo tão somente no art. 17 da Lei n. 11.033/2004, sem 

observar os limites determinados pelo art. 16 da Lei n. 11.116/2005, dispositivo 

que, em meu modesto sentir, não pode deixar de ser analisado para o deslinde 

do tema.

Gostaria de concluir as minhas considerações transcrevendo uma passagem 

do voto da eminente Ministra Regina Helena Costa:

O regime monofásico de tributação, relativamente às contribuições, encontra 

fundamento no § 4º, do art. 149, da Constituição da República, incluído pela 

Emenda Constitucional n. 33, de 2001:

[...]

Tal técnica consiste, singelamente, na incidência única da contribuição, com 

alíquota mais gravosa, desonerando-se as demais fases da cadeia produtiva.

Cuida-se de tendência que vem sendo adotada pelo legislador tributário para 

setores econômicos geradores de expressiva arrecadação, por imperativo de 

praticidade ou praticabilidade tributária, objetivando, além da simplificação e 

efi ciência da arrecadação, o combate à evasão fi scal.
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Anote-se que esse regime é semelhante ao da substituição tributária para 

frente ou progressiva, no qual o responsável antecipa o pagamento do tributo 

das operações que ainda ocorrerão, com base de cálculo presumida e, caso a 

operação subsequente não ocorra, caberá a restituição do tributo recolhido 

antecipadamente.

Na monofasia, diversamente, o contribuinte é único e o tributo recolhido, 

ainda que as operações subsequentes não se consumem, não será devolvido. 

(Grifos acrescidos).

Ora, se tal técnica é utilizada para setores econômicos geradores de 

expressiva arrecadação, por imperativo de praticidade tributária, objetivando 

o combate à evasão fi scal, foge, com todo o respeito, à lógica do razoável uma 

interpretação que venha a admitir a possibilidade de creditamento do tributo 

que termine por neutralizar toda a arrecadação exatamente dos setores mais 

fortes da economia, pois não só o farmacêutico seria benefi ciado, como também 

o de venda de combustíveis relacionados no inciso I, art. 2º, § 1º, da Lei n. 

10.637/2002 e da Lei n. 10.883/2003, máquinas e veículos listados no inciso III, 

autopeças indicadas no inciso IV, pneus novos de borracha apontados no inciso 

V, entre outros em que a monofasia é aplicada.

Ante o exposto, acompanho o relator para negar provimento ao agravo 

regimental.

É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Tributário. Agravo regimental no recurso especial. PIS. 

COFINS. Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003. Não cumulatividade. 

Lei n. 10.147/2000 que estabelece o regime monofásico para produtos 

de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal. Art. 17 da Lei 

n. 11.033/2004. Creditamento. Possibilidade. Agravo regimental 

provido para dar provimento ao recurso especial, acompanhando a 

divergência inaugurada pela Ministra Regina Helena Costa.

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: A questão relativa ao REPORTO já 

foi objeto de discussão nesta Turma, tendo me chamado a atenção, ainda, quando 

a Ministra Regina Helena Costa cita que sobre o tema a Segunda Turma já se 

pronunciou no sentido da necessidade de revisão da nossa jurisprudência para 
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defi nir que o art. 17 da Lei n. 11.033/2004 tem aplicação fora do regime do 

Reporto, podendo, em tese alcançar qualquer contribuinte, conforme julgado da 

época.

Diante disso, voto para acompanhar inteiramente, pedindo vênia ao 

Relator, a Ministra Regina Helena Costa para conceder a segurança, e faço nos 

mesmos dizeres do seu voto vista:

Desse modo, a análise conjunta do art. 3º, § 2º, II, de ambas as Leis 

n. 10.637/2002 e 10.833/2003, com o comando contido no art. 17 da Lei n. 

11.033/2004, impõe a conclusão segundo a qual este, por trata-se de dispositivo 

legal posterior e que regula inteiramente a matéria de que cuidam aqueles, 

revogou-os tacitamente, a teor do art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro – LINDB.

Diz a Ministra Regina:

Assim, a vedação legal então existente para a utilização de créditos na 

tributação monofásica foi afastada por dispositivo legal que expressamente 

autoriza o crédito de contribuição ao PIS e da COFINS na hipótese.

De fato, não se pode negar que a partir da vigência do art. 17 da Lei n. 

11.033/2004 os contribuintes atacadistas ou varejistas de quaisquer dos produtos 

sujeitos à tributação monofásica fazem jus ao crédito relativo à aquisição desses 

produtos, em sintonia com a regra constitucional da não cumulatividade aplicável 

às contribuições, estampada no art. 195, § 12, que há de ser prestigiada, dela 

extraindo-se sua máxima efi cácia.

Se, no regime monofásico, todos os demais elos da cadeia produtiva, à exceção 

do produtor ou importador – que são responsáveis pelo recolhimento do tributo 

a uma alíquota mais gravosa – fi cam desobrigados do recolhimento porque, 

sobre a receita por eles auferida, aplica-se a alíquota zero, tal fato não obsta 

que tais contribuintes mantenham os créditos de todas as aquisições por eles 

efetuadas, como expressamente assegura o art. 17 da Lei n. 11.033/2004.

Repito, pedindo as mais respeitosas vênias ao Ministro Relator, acompanho 

a divergência inaugurada pela Ministra Regina Helena Costa para dar 

provimento ao agravo regimental e, consequentemente, ao recurso especial para 

conceder a segurança pretendida.

É como voto.
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 36.064-MT 

(2011/0240227-6)

Relator: Ministro Sérgio Kukina

Recorrente: Roberto Beckauser e outros

Advogado: Clodoaldo Aparecido Gonçalves de Queiroz - Defensor 

Público e outros - MT005350

Recorrido: Estado de Mato Grosso

Procurador: Ana Cristina Costa de Almeida B Teixeira e outro(s) - 

MT005735

EMENTA

Recurso ordinário em mandado de segurança. Administrativo. 

Concurso público. Teste de aptidão física. Modifi cação na ordem 

de aplicação das provas. Prévia divulgação por edital complementar. 

Isonomia. Legalidade.

1. Não merece reforma o acórdão recorrido cuja fundamentação 

é harmônica com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no 

sentido de que a via mandamental não comporta dilação probatória.

2. Conforme previsão editalícia, caberia ao candidato, 

independentemente de qualquer alteração orgânica, demonstrar 

“capacidade mínima necessária para suportar, física e organicamente, 

o desempenho das funções”. Nesse contexto, a singela alegação de 

que a modifi cação da ordem de execução dos testes estaria a ferir 

direito líquido e certo perde força, primeiro porque o argumento 

de que a mudança afetaria o resultado é absolutamente carente de 

prova preconstituída e, depois, não se sabe se o recorrente foi neles 

reprovado.

3. Não houve ilegalidade na alteração da ordem das provas 

porque o instrumento convocatório previa, em cláusula específi ca, 

a divulgação de data, horário e local das provas por meio de edital 

complementar, divulgado “com antecedência mínima de dez dias da 

aplicação” prazo que foi efetivamente respeitado.
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4. A simples alteração na ordem de aplicação de provas de 

teste físico, desde que anunciadas com antecedência e nos termos 

admitidos pelo edital do certame, não viola direito líquido e certo dos 

candidatos, pois respeita os princípios constitucionais da publicidade 

e da razoabilidade, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal 

e nos arts. 2º parágrafo único, incisos I a VIII e XIII, 26 e 28 da 

Lei Federal n. 9.784/1999, que esta Corte tem por aplicável aos 

Estados que não disponham de norma própria para regular processos 

administrativos.

5. o objetivo dos concursos públicos de provas ou provas e títulos, 

previstos nos incisos I a IV do art. 37 da Constituição Federal é 

assegurar a observância do princípio constitucional da isonomia para 

ingresso nos quadros efetivos da Administração Pública. Essa é a razão 

pela qual alterações na ordem de aplicação das provas integrantes do 

teste físico, divulgada com antecedência e aplicada igualmente a todos 

os candidatos inscritos, não viola tal princípio, não se apresentando, 

igualmente, nem ilegal, nem abusiva.

6. Recurso ordinário não provido.

ACÓRDÃO

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

Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento 

ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Regina Helena Costa (Presidente), Gurgel 

de Faria, Napoleão Nunes Maia Filho e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 13 de junho de 2017 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 22.6.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Cuida-se de recurso ordinário em mandado 

de segurança interposto por Roberto Beckauser e outros contra acórdão 
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unânime da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fl s. 13 a 20, resumido na 

seguinte ementa:

Processo Civil. Agravo interno. Decisão liminar indeferitória da petição inicial 

do mandado de segurança. Inexistência de novos fundamentos. Pretensão que 

exige instrução probatória. Recurso improvido.

Se a pretensão esposada na ação mandamental exige dilação probatória, o 

indeferimento da inicial mostra-se impositiva.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão 

monocrática, o Agravo há de ser improvido. (fl . 15)

Consta da exordial (apenso, fl s. 2 a 21), que os impetrantes participaram do 

concurso público para provimento de cargos de Agente Prisional, regulado pelo 

Edital n. 3/2009, certame que previa cinco fases, das quais a terceira consistia 

em teste de aptidão física, consistindo de quatro provas, quais sejam, (i) teste 

de equilíbrio; (ii) testes de abdominais; (iii) teste de impulsão horizontal; e, (iv) 

teste de corrida de doze minutos, provas estas que, segundo a cláusula 17.6, 

deveriam ser aplicadas nessa mesma ordem.

Não obstante – e nisto está a razão da irresignação – a ordem das provas foi 

alterada pelo edital complementar n. 41, de 18 de outubro de 2010, que inverteu 

aquela inicialmente estabelecida, colocando o teste de corrida como primeiro, 

seguido dos testes de impulsão e, por fi m, equilíbrio e abdominal, nesta ordem.

Nas razões recursais, fl s. 26 a 32, argumentam que a preparação para 

os testes físicos levou em conta a ordem inicialmente estabelecida, e que “a 

execução de atividades físicas de modo contrário ou inverso à forma como as 

mesmas vinham sendo treinadas afetaria o desempenho de qualquer pessoa”, (fl . 

31), mas que, não obstante, buscaram discutir “a anulação do Teste de Aptidão 

Física do concurso público, em virtude de sua realização em desacordo com as 

regras expressamente previstas no respectivo edital” (fl . 32).

O Estado do Mato Grosso, nas contrarrazões de fl s. 41 a 45, argumenta 

que os impetrantes não apresentaram provas previamente constituídas do 

direito que dizem ter, pelo que o recurso não merece ser provido.

Não entendeu assim o Parquet Federal, para quem o provimento do apelo 

recursal é de rigor, consoante a fundamentação do parecer às fl s. 63 a 67, da lavra 

do Subprocurador-Geral Edilson Alves de França, assim ementado:
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Administrativo. Concurso público. Teste de aptidão física. Alegada inversão na 

ordem de realização das provas. Ação mandamental extinta sem resolução de mérito, 

sob alegação de falta de prova pré-constituída. Documentação apresentada que 

se tem como sufi ciente à análise meritória. Reforma que se tem como necessária. 

Provimento que se recomenda. (fl . 63)

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina (Relator): Na hipótese que ora se examina, 

a Corte Estadual confi rmou a decisão monocrática do Relator, que extinguiu o 

feito, sem resolução do mérito, por falta de provas. A decisão agravada, no que 

agora importa, adotou a seguinte fundamentação:

Não obstante as alegações dos impetrantes, verifi co dos autos que inexistem 

provas de que a sequência dos testes físicos, prevista no Edital que disciplina o 

certame, tenha causado prejuízo a eles.

Ademais, é de ressaltar que a alteração da seqüência dos testes físicos foi para 

todos os candidatos, o que implica dizer que não houve desrespeito ao princípio 

constitucional da isonomia.

Frise-se que os Impetrantes nem sequer informam se obtiveram êxito ou não 

na prova de aptidão física, ou seja, se tiveram ou não prejuízo com a alteração da 

seqüência do teste físico. Logo, se não houve prejuízo não há falar em nulidade.

Quanto à alegação de que os fi scais não utilizaram equipamentos profi ssionais, 

penso que depende de dilação probatória, com realização de audiência e perícia, 

o que é vedada na via estreita do writ, que exige provas pré-constituídas do 

direito alegado.

Diante disso, entendo que a exordial deve ser indeferida e, de conseqüência, 

denegada a segurança, extinguindo o mandamus, sem resolução do mérito, 

já que uma das condições da ação mandamental é a existência de prova pré-

constituída do direito sustentado.

(fl s. 125 e 126, Apenso 2).

Ora, essa fundamentação, centrada na impossibilidade de dilação probatória 

na estreita via do mandado de segurança, não destoa da jurisprudência pacífi ca 

do STJ, como se pode aferir, dentre tantos, dos seguintes precedentes:

Direito Administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. Candidato. 

Aprovação. Classificação. Cadastro de reserva. Convocação de soldados 
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temporários (SIMVE). Preterição não demonstrada. Ausência de direito líquido e 

certo.

[...]

2. O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração 

inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada 

prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do 

mandamus.

[...]

5. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.

(RMS 52.883/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

02.05.2017)

Processual Civil. Administrativo. Agravo interno no recurso ordinário em 

mandado de segurança. Código de Processo Civil de 2015. Aplicabilidade. 

Argumentos insuficientes para desconstituir a decisão atacada. Ausência de 

combate a fundamentos autônomos do acórdão. Aplicação do óbice da Súmula 

n. 283/STF. Militar. Promoção. Impossibilidade. Ato discricionário. Reexame. 

Impossibilidade. Precedente do STJ. Prova pré-constituída. Ausência.

[...]

IV - A via mandamental exige a comprovação cabal de violação ao direito 

líquido e certo por meio de acervo documental pré-constituído, sobre o qual não 

pode haver controvérsia fática, já que, em mandado de segurança, não é cabível 

a dilação probatória.

[...]

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no RMS 47.433/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 29.03.2017)

Eis, então, o primeiro obstáculo à presente pretensão recursal: Não 

merece reforma o acórdão recorrido cuja fundamentação é harmônica com 

o entendimento jurisprudencial desta Corte, fi rme no sentido de que a via 

mandamental não comporta dilação probatória. Portanto, se a argumentação 

do impetrante não é acompanhada de provas documentais robustas para elidir 

dúvidas razoáveis quanto aos fatos, deve o feito ser extinto sem resolução do 

mérito, como ocorreu na espécie.

Ademais, a concessão da segurança – e, por extensão, o êxito do recurso 

ordinário interposto contra o acórdão que a denega – pressupõe ilegalidade ou 

abuso de poder, a violar direito líquido e certo, a teor do disposto no art. 1º da Lei 

n. 12.016/2009, verbis:
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Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente 

ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for 

e sejam quais forem as funções que exerça.

Segundo o impetrante, a Administração, ao modifi car a ordem de execução 

das provas do teste de aptidão física, teria violado seu direito líquido e certo à 

fi el observância da ordem inicialmente estipulada.

Todavia, o acervo probatório apresentado com a inicial não endossa essa 

argumentação.

Com efeito, o edital de abertura do certame, Edital n. 03/2009, disciplinou 

a aplicação do aludido teste nos seguintes termos:

14.2 A Terceira Fase - Teste Aptidão Física será realizada somente na cidade de 

Cuiabá/MT cuja data prevista será publicada no Diário Ofi cial do Estado de Mato 

Grosso a partir de 31.08.2009, por meio de Edital Complementar.

14.3 A data, o local e o horário de realização da Terceira Fase - Teste Aptidão 

Física serão divulgados no edital complementar de convocação com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias da aplicação do referido Teste.

14.4 O Teste de Aptidão Física terá caráter unicamente eliminatório e os 

candidatos serão considerados aptos ou inaptos, tendo em vista a capacidade 

mínima necessária para suportar, física e organicamente, o desempenho efi ciente 

das funções.

14.5 Os casos de alterações orgânicas (estados menstruais, indisposições, 

cãibras, contusões, gravidez, etc.), bem como qualquer outra condição que 

impossibilite o candidato de submeter-se aos testes ou diminua sua capacidade 

física e/ou orgânica, não serão levados em consideração e, portanto, nenhum 

tratamento diferenciado será concedido.

14.6 O Teste de Aptidão Física constará de 4 (quatro) testes práticos, aplicados 

sucessivamente, na seguinte ordem:

a) Teste de equilíbrio;

b) Teste de abdominais;

c) Teste de impulsão horizontal;

d) Teste de corrida de 12 (doze) minutos.

14.7 O candidato considerado inapto em um dos testes físicos relacionados 

no subitem anterior estará eliminado do Concurso, não podendo prosseguir nos 

demais testes práticos, inclusive, nem permanecer no local de realização dos 

testes subseqüentes.

(Fls. 31 e 32, Apenso 1).
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Ora, segundo a norma, caberia ao candidato, independentemente de 

qualquer alteração orgânica, demonstrar “capacidade mínima necessária para 

suportar, física e organicamente, o desempenho das funções” (cláusula 14.4). 

Nesse contexto, a singela alegação de que a modifi cação da ordem de execução 

dos testes estaria a ferir direito líquido e certo perde força, primeiro porque o 

argumento de que tal mudança afetaria o resultado é absolutamente carente de 

prova preconstituída. Depois, – como sinalizou o Desembargador relator – não 

há provas nos autos de que o recorrente tenha sido neles reprovado.

A propósito:

Agravo regimental. Recurso em mandado de segurança. Dilação probatória. 

Impossibilidade. Alegações não provadas. Inviabilidade da concessão da ordem.

- O mandado de segurança não comporta dilação probatória e requer prova 

robusta do direito vindicado, condição que não se satisfaz com meras alegações 

das partes.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 33.698/DF, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 

06.06.2012)

Por fi m, ao contrário do que argumenta o recorrente, não houve ilegalidade 

na alteração da ordem das provas, por duas razões.

Em primeiro, porque o instrumento convocatório previa, em cláusula 

específi ca, a divulgação de data, horário e local das provas por meio de edital 

complementar, divulgado “com antecedência mínima de dez dias da aplicação”. 

Confi ra-se:

14.3 A data, o local e o horário de realização da Terceira Fase - Teste Aptidão 

Física serão divulgados no edital complementar de convocação com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias da aplicação do referido Teste.

Logo, a divulgação do horário de aplicação das provas, levada a efeito pelo 

Edital Complementar 41, publicado em 18 de outubro de 2010 (fl s. 55 e 56 do 

Apenso 1), observou rigorosamente a antecedência dantes anunciada.

Por outras palavras, a simples alteração na ordem de aplicação de provas 

de teste físico, desde que anunciadas com antecedência e nos termos admitidos 

pelo edital do certame, não viola direito líquido e certo dos candidatos. Isto 

porque o procedimento assim balizado respeita os princípios constitucionais da 

publicidade e da razoabilidade, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal 
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e nos arts. 2º parágrafo único, incisos I a VIII e XIII, 26 e 28 da Lei Federal n. 

9.784/1999, que esta Corte tem por aplicável aos Estados que não disponham 

de norma própria para regular processos administrativos.

Depois, o objetivo dos concursos públicos de provas ou provas e títulos, 

previstos nos incisos I a IV do art. 37 da Constituição Federal é assegurar a 

observância do princípio constitucional da isonomia para ingresso nos quadros 

efetivos da Administração Pública.

Logo, se a alteração na ordem de aplicação das provas integrantes do 

teste físico foi divulgada com antecedência e aplicada igualmente a todos os 

candidatos inscritos, não há violação do princípio, nem ilegalidade, nem abuso 

de poder. Também por isso a ordem deve mesmo ser denegada.

Firme nessas razões, encaminho meu voto por negar provimento ao presente 

recurso ordinário, mantendo fi rme o acórdão estadual que confi rmou a decisão 

do relator, no sentido de denegar a segurança, extinguindo o feito sem resolução 

do mérito.

É como voto.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 37.151-SP 

(2012/0028716-2)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Relator para o acórdão: Ministro Sérgio Kukina

Recorrente: Ministério Público Federal

Recorrido: Adriana Pileggi de Soveral

Advogados: Pedro Luiz de Souza - SP155033

Walter de Almeida Pifai Junior - SP274803

EMENTA

Mandado de segurança. Ato de Corregedor do Judiciário 

que determina o trancamento de inquérito civil instaurado pelo 

Ministério Público para investigar ato de improbidade administrativa 

atribuído a Magistrada. Concomitante investigação dos mesmos 
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fatos pela Corregedoria Regional que não confi gura usurpação de 

atribuições pelo Ministério Público. Hipóteses que não se confundem. 

Parquet investigante que solicita o comparecimento da autoridade 

judicial investigada para que preste informações. Ausência de ilicitude 

ou de caráter coercitivo da notifi cação ministerial assim expedida. 

Manutenção das prerrogativas enunciadas na LOMAN. Exegese do 

art. 33, VI, da LC n. 35/1979. Concessão da segurança pleiteada pelo 

Ministério Público impetrante para que o inquérito civil a seu cargo 

tenha regular continuidade.

1. Conforme entendimento pacífi co do STJ, é possível a abertura 

de inquérito civil pelo Ministério Público, objetivando a apuração 

de ato ímprobo atribuído a magistrado, mesmo que já existente 

concomitante procedimento disciplinar na Corregedoria do Tribunal 

acerca dos mesmos fatos, não havendo, em tal cenário, falar em 

usurpação das atribuições daquela Corregedoria pelo órgão ministerial 

investigante.

2. Segundo o inciso IV do 33 da LC n. 35/1979, é prerrogativa do 

juiz “não estar sujeito a notifi cação ou a intimação para comparecimento, 

salvo se expedida por autoridade judicial”.

3. No caso dos autos, o Procurador da República investigante 

encaminhou “solicitação” à Juíza Federal investigada para que esta, 

respeitada sua conveniência, ajustasse “dia, hora e local adequados 

para o respectivo depoimento a partir de 1º de setembro de 2009”, 

observando, por analogia, a prerrogativa assegurada no art. 33, I, da 

LOMAN (LC n. 35/1979).

4. Nesse diapasão, a postura do Parquet, para além de assegurar 

à magistrada o conhecimento da investigação contra ela defl agrada, 

não se reveste de qualquer traço de coercitividade, fi cando a critério 

pessoal da juíza investigada atender, ou não, à solicitação ministerial, 

posto que emanada de autoridade estranha ao Judiciário.

5. Certo, no entanto, que, prestando ou não a magistrada o seu 

depoimento, as investigações em apreço deverão ter sua necessária 

continuidade e oportuna conclusão, impondo-se, por isso, a cassação 

do ato coator, no ponto em que determinou a paralisação das 

investigações do Parquet.

5. Recurso ordinário do Ministério Público Federal provido.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

258

ACÓRDÃO

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

Turma do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo o julgamento, após o 

voto-desempate da Sra. Ministra Assusete Magalhães, por maioria, vencidos 

os Srs. Ministros Relator e Benedito Gonçalves, dar provimento ao recurso 

ordinário em mandado de segurança para, cassando o acórdão hostilizado, 

conceder a segurança postulada pelo Ministério Público Federal, nos termos do 

voto-vista do Sr. Ministro Sérgio Kukina, que lavrará o acórdão. Votaram com 

o Sr. Ministro Sérgio Kukina (Presidente) (voto-vista) os Srs. Ministros Gurgel 

de Faria e Assusete Magalhães (voto-desempate).

Impedida a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Manifestou-se pelo Ministério Público Federal o Exmo. Sr. Dr. Francisco 

Rodrigues dos Santos Sobrinho, Subprocurador-Geral da República.

Brasília (DF), 07 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 15.8.2017

RELATÓRIO

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

Ordinário em Mandado de Segurança interposto pelo Ministério Público Federal 

contra Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que 

denegou a ordem postulada no writ, em Aresto assim ementado:

Mandado de segurança. Investigação de suposto ato de improbidade 

administrativa inquinado a Magistrado. Notifi cação do Ministério Público para 

Magistrado depor. Indevida. Investigação via inquérito civil. Impossibilidade 

ordem denegada.

1. A LOMAN, devidamente recepcionada, pela Constituição Federal, prevê, 

expressamente no, inciso IV do artigo 33, que os Magistrados não estão sujeitos a 

notifi cação ou intimação. para comparecimento, salvo se expedida por autoridade 

judicial.

2. O Corregedor que tiver ciência de irregularidade praticada, em tese, por 

Magistrado de primeiro grau, é obrigado a promover a apuração imediata dos 

fatos, conforme estipulado na Resolução 30 do Conselho Nacional de Justiça.
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3. Aberto no âmbito da Corregedoria o Expediente Administrativo que apura 

os mesmos fatos apurados no inquérito civil instaurado pelo Ministério Publico.

4. É garantia da Magistratura, ser investigado, tão somente, pelo Tribunal 

a que pertença ou pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme se extrai da 

interpretação da Constituição Federal (art. 93, inciso VIII; artigo 103-B, § 4º, artigo 

108, inciso I, alínea a) e da LOMAN (arts. 25 a 48).

5. Ordem denegada (fl s. 404/436).

2. Sustenta a parte Recorrente que o Acórdão denegatório da segurança 

deve ser reformado, aos seguintes argumentos:

(a) o Acórdão desrespeitou o princípio do devido processo legal, na medida 

em que o Desembargador Corregedor Regional, apontado como autoridade 

coatora, não detinha competência, nem administrativa, nem jurisdicional, para 

embaraçar as investigações realizadas pelo Parquet quanto a ato de Magistrado;

(b) a defesa de suposta violação à prerrogativa de Magistrado federal não se 

insere na competência administrativa-funcional da Corregedoria Regional, que 

não pode socorrer Magistrado, pois sobre este tem poder correicional;

(c) em virtude da natureza distinta das sanções a serem impostas, o Magistrado 

pode ser responsabilizado por seus atos tanto pelo processo administrativo-

funcional desempenhado pela Corregedoria do Tribunal a que pertence, em 

aplicação da LOMAN, quanto pelas reprimendas constantes da Lei n. 8.429/1992; 

e

(d) de acordo com o princípio republicano, nenhuma autoridade está 

desobrigada do dever de depor.

3. Requer, ao fi nal, o provimento do recurso para anulando-se a decisão que 

desproveu o Mandado de Segurança, que trancava a ação civil pública originária, 

processo 2009.61.19.001343-0, concedendo-se, por f im, a segurança postulada, 

permitindo-se a regular instrução do Inquérito Civil em primeiro grau de jurisdição 

(fl s. 459).

4. A recorrida Adriana Pileggi de Soveral apresentou contrarrazões às 

fl s. 466/476, nas quais alega que o MPF não tem legitimidade para instaurar 

inquérito civil como elemento substitutivo de inquérito policial ou de 

procedimento administrativo, sob pena de o MPF se tornar legislador positivo. 

Sustenta que o pretenso ato de improbidade administrativo apontado como 

mote ao inquérito civil é o suposto enriquecimento ilícito, à suposição de que 

o valor do imóvel indicado contrato de compra e venda imobiliária não seria 

compatível com o valor de mercado, mas que a presunção do registro só pode 
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ser afastada por prova a ser produzida em ação própria de iniciativa do Fisco. 

Requer seja mantido o Acórdão do Tribunal a quo. Por sua vez, a União também 

apresentou contrarrazões às fls. 478/500, pugnando pela manutenção do 

Acórdão recorrido, ao argumento de que a autoridade apontada como coatora 

não praticou ato ilegal, pois apenas aduziu que a juíza estava desobrigada de 

atender à notifi cação, não produzindo efeitos vinculativos ou impositivos nem 

para a Magistrada, nem para o Ministério Público.

5. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustre 

Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-

se pelo provimento do presente recurso (fl s. 508/514).

6. É o relatório.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público Federal contra ato 

praticado pelo Corregedor Regional do TRF da 3ª Região, Desembargador 

André Nabarrete, consubstanciado em decisão proferida no Expediente 

Administrativo 2009.01.0439, no qual a autoridade afi rmou que Magistrada 

não estava obrigada a atender notifi cação do Ministério Público para prestar 

informações em Inquérito Civil, determinando, além disso, que nenhuma 

providência deveria ser tomada em relação à juíza, por já haver procedimento 

na Corregedoria tratando dos mesmos fatos narrados no feito administrativo 

ministerial.

2. Ao que se vê da trama fática, cinge-se a controvérsia em três questões: 

(a) possibilidade de impetração de mandamus contra decisão do Corregedor 

do Tribunal que entendeu não haver obrigação de a Magistrada comparecer 

perante membro do Ministério Público para prestar informações; (b) existência 

ou não de direito líquido e certo do Ministério Público em notifi car autoridade 

judiciária para prestar informações em inquérito civil, se superado o quesito 

anterior; e (c) existência ou não de direito líquido e certo de o Ministério 

Público conduzir inquérito civil para investigar conduta que possa redundar em 

ação civil por ato de improbidade em que Magistrado fi gure no polo passivo.

3. Acerca do primeiro ponto, sobre o qual se suscita preliminar de ofício 

quanto aos pressupostos processuais, sabe-se que o Mandado de Segurança 

é o remédio constitucional posto à disposição de quem sofrer violação ou 
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ameaça de violação a direito líquido e certo, oriunda de ilegalidade ou abuso 

de poder praticado por autoridade pública. É o que dispõem o art. 5º, LXIX da 

Constituição Cidadã e o art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

4. Fundamental à materialização dos requisitos para a impetração do 

mandamus é a existência do direito líquido e certo, porque é por meio dessa 

identifi cação que a parte afetada poderá invocar a tutela jurisdicional frente aos 

agentes acometidos de funções estatais.

5. Na clássica lição do Professor HELY LOPES MEIRELLES, direito 

líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua 

extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, 

o direito invocado, para ser amparável por Mandado de Segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação 

ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver 

delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, 

não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais 

(Mandado de Segurança. 30ª edição. São Paulo, Malheiros, 2007).

6. No tocante ao ato ilegal de autoridade, ensina o culto administrativista 

que o objeto do mandado será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde 

que ilegal e ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante. 

Diz ainda o douto Professor:

(...) este ato ou omissão poderá provir de autoridade de qualquer dos três 

Poderes. Só não se admite Mandado de Segurança contrato atos meramente 

normativos (lei em tese), contra a coisa julgada e contra os interna corporis 

de órgãos colegiados. E as razões são óbvias para essas restrições: as leis e os 

decretos gerais, enquanto normas abstratas, são insuscetíveis de lesar direitos, 

salvo quando proibitivos; a coisa julgada só é invalidável por ação rescisória; e os 

interna corporis, se realmente o forem, não se sujeitam a correção judicial (idem, 

ibidem, p. 40/41).

7. Afi rma-se que o mandamus é o remédio historicamente destinado à 

proteção dos indivíduos frente a atos opressores do Leviatã. Não está à livre 

disposição ao Estado contra ato do Estado.

8. De qualquer modo, no caso em tela, trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado pelo Ministério Público Federal contra ato do Corregedor do TRF 

da 3a. Região que, em primeiro momento, entendeu – vale dizer, emitiu uma 

declaração opinativa – sobre a impossibilidade de o Magistrado ser obrigado 

a prestar declarações perante a autoridade judicial. Note-se o conteúdo da 

manifestação da autoridade apontada como coatora:
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A MMa. Juíza Federal Adriana Pileggi de Soveral encaminhou o Ofício 86/2009 

- GAB, no qual noticia, para as providências pertinentes, o que considera clara 

violação do Estatuto da Magistratura (art. 33, inciso IV), em razão de ela ter 

recebido, na tarde de ontem, carta enviada pelo Correio, na qual lhe foi solicitado 

que comparecesse para prestar depoimento pessoal junto ao Procurador da 

República signatário do ofício.

O ofício veio instruído com cópia do subscrito pelo Procurador da República, 

expedido no inquérito civil 1.34.001.002567/2008-32, no qual solicita o 

comparecimento da Magistrada para prestar depoimento pessoal nos autos do 

inquérito civil público supra, indicado em dia, hora e local indicados por ela.

O ofício foi registrado e autuado.

Passo a examinar a questão.

A Lei Orgânica da Magistratura, LC n. 35, de 14.3.1979, recepcionada pela 

Constituição Federal, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal 

Federal, estabelece como prerrogativa do Magistrado não estar sujeito a 

notifi cação ou intimação para comparecimento, salvo se expedida por autoridade 

judicial (art. 33, IV) (g.n).

Por outro lado, a Resolução n. 30, de 07.03.2007, do Conselho Nacional de 

Justiça, ao uniformizar as normas relativas ao procedimento administrativo 

disciplinar aplicável ao Magistrado, elegeu como autoridade competente para 

aplicação de penalidades o Pleno ou o Órgão Especial a que pertença ou esteja 

subordinado o Magistrado (Art. 6º).

É certo que o Magistrado pode, ao menos em tese, ser réu em ação de 

improbidade administrativa. No entanto, a Lei n. 8.429, de 2.6.1992, arts. 14 a 17, 

determina à autoridade administrativa competente que instaure investigação 

destinada a apurar a prática de ato de improbidade, o que, com maior razão, 

aplicasse a Magistrado, em face da reserva de competência disciplinar ao Tribunal 

a que pertença ou esteja subordinado imposta pelo ordenamento jurídico.

No caso, por ofício subscrito por Procuradora Regional da República, datado 

de 28.08.2008, foi instaurado o expediente administrativo 2008.01.0105 para 

apurar os mesmos fatos investigados no inquérito civil 1.34.001.002567/2008-

32. Foi proferida decisão de fl s. 267/271, que o suspendeu, até ser concluído 

o julgamento do auto de infração tributária lavrado contra a Magistrada e 

que deflagrou tanto o inquérito civil como o presente expediente, o que foi 

devidamente comunicado ao Ministério Público Federal (fl s. 291 e 323), inclusive 

ao Procurador da República que solicitou o comparecimento da Magistrada.

À luz desses fatos, verifi co, em observância à prerrogativa contida no inciso 

IV do art. 33 da LC n. 35, de 14.3.1979, que a Magistrada não está obrigada a 

atender a notifi cação, porque subscrita por autoridade não judicial. Por outro 

lado, instaurado procedimento para apurar a conduta da Magistrada nesta 

Corregedoria, nenhuma providência deve ser tomada no âmbito do inquérito 
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civil em relação a ela. Porventura, se o citado inquérito civil cuidar de outros 

fatos, além daqueles que deram origem a instauração nesta Corregedoria do 

procedimento 2008.01.0105, deverão ser comunicados a esta Corregedoria para 

regular apuração.

Ofi cie-se à Magistrada, bem como ao Exmo. Sr. Procurador da República que 

subscreveu o ofício de fl . 03 (fl s. 278/280).

9. Nessa situação específica, o ato não pode ser qualif icado como ilegal 

a ponto de ser sindicado pelo Mandado de Segurança, porquanto se tratou de 

mera manifestação jurídica do órgão correicional acerca das prerrogativas da 

Magistratura. Não houve determinação para que a parte Impetrante, no caso o 

Ministério Público Federal, se abstivesse de convidar, intimar, notifi car, interpelar 

ou tomar qualquer outra providência que exigisse ação ou inação do Magistrado 

acerca do comparecimento pessoal para prestar informações em inquérito civil.

10. Nessa ordem de ideias, como o Mandado de Segurança não pode 

ser instrumento para análise de questão hipotética, pois demanda a efetiva 

e concreta lesão à parte Impetrante, a assertiva do Corregedor Regional do 

TRF da 3ª Região segundo a qual a Magistrada não está obrigada a atender a 

notifi cação, porque subscrita por autoridade não judicial (fl s. 280) não resultou em 

afronta alguma a eventual direito do Parquet.

11. Entende-se, portanto, que a orientação dada pela Corregedoria não 

se submete às cintilações próprias do Mandado de Segurança, que exige a 

demonstração de violação de direito líquido e certo, inocorrente na espécie, 

conforme se pode verificar de plano. Tratou-se, como dito, de simples 

interpretação do texto da Lei Orgânica da Magistratura diante do Ofício 

enviado pela Magistrada à Corregedoria do Tribunal a quo.

12. Inegavelmente, diante da orientação dada pela Corregedoria, coube 

à Magistrada optar pelo comparecimento ou não, inexistindo ofensa alguma 

a direito líquido e certo do Ministério Público Federal, motivo pelo qual o 

Mandado de Segurança deve ser extinto sem resolução de mérito.

13. Porventura seja superada a questão preliminar, é de se apregoar, 

no mérito, não se desconhecer a doutrina tradicional juspolítica de JOHN 

LOCKE e de MOSTESQUIEU segundo a qual todo homem ou mulher que 

tem o poder em suas mãos tende a dele abusar, circunstância que fez fl orescer 

a concepção da separação dos poderes, ou, para ser mais preciso, da divisão das 

funções de estatais (pois o poder é uno). Este seria o caminho para a liberdade, 

conforme se seguiu a praxe constitucional estadunidense dos freios e contrapesos 

recíprocos das atividades de legislar, de administrar e de julgar.
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14. Que o que faz as leis não seja o encarregado de aplicá-las, nem de executá-

las; que o que as execute não possa produzí-las nem julgar sua aplicação; que o 

que julgue não as faça nem as execute. Eis a assertiva do CHARLES-LOUIS 

DE SECONDAT, o Barão de Montesquieu, conforme leciona o Professor 

AGUSTÍN GORDILLO (Tratado de derecho administrativo y obras selectas. 

Tomo 1. Parte General. Buenos Aires: F.D.A., 2013, capítulo IX, p. 01/02).

15. É claro que, ao longo dos tempos, os mecanismos de frenagem 

dos excessos estatais se multiplicaram e se aperfeiçoaram, a tal ponto de ser 

possível falar em órgãos controladores sobre os órgãos de controle, como é o caso das 

atividades desempenhadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pelos 

Tribunais de Contas e pelas próprias Agências Reguladoras.

16. Na sábia doutrina do Professor AGUSTÍN GORDILLO, a respeito 

do controle das funções estatais, em livre tradução:

Acredita-se, então, que o princípio de que para que o poder contenha o poder, 

para que não exista absolutismo nem a soma do poder público, é imprescindível 

que o poder estatal seja exercido por órgãos diferenciados, quanto mais melhor. O 

Estado terá assim diversos tipos de órgãos: legislativos, judiciais e administrativos 

e autoridades administrativas independentes, com uma tendência progressiva 

a quebra múltipla do poder como garantia de liberdade. Os órgãos legislativos 

são as câmaras que integram o Congresso; os órgãos judiciais se destacam por 

constituir órgãos imparciais (alheios à contenda) e independentes (não sujeitos 

a ordem de nenhum superior hierárquico acerca de como devem desempenhar 

sua função específi ca); os órgãos administrativos, diferentemente dos judicias, 

se caracterizam por ser órgãos estruturados hierarquicamente, isto é, que dão ou 

recebem ordens: não são, pois, independentes (idem, ibidem, p. 03).

17. Muito embora seja imprescindível e salutar à plena oxigenação do 

exercício democrático do poder a ocorrência história dessa fratura do poder, 

conforme ensina o nobre administrativista argentino, é importante destacar 

o trecho em que se abordou a característica dos órgãos jurisdicionais como 

imparciais, isto é, alheios à contenda, e independentes, não sujeitos a ordem de 

nenhum superior hierárquico acerca de como devem desempenhar sua função 

específi ca.

18. Conquanto estivesse o Professor se referindo à estrutura orgânica 

argentina, seus ensinamentos acerca da imparcialidade e da independência 

são perfeitamente observados no cenário brasileiro. É o que pretende a Lei 

Orgânica da Magistratura (LC n. 35/1979), que estabelece, em seu art. 33, 
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como forma de expressão dos citados princípios, as prerrogativas do Magistrado. 

Confi ra-se:

Art. 33 - São prerrogativas do magistrado:

I - ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente ajustados 

com a autoridade ou Juiz de instância igual ou inferior;

II - não ser preso senão por ordem escrita do Tribunal ou do órgão especial 

competente para o julgamento, salvo em fl agrante de crime inafi ançável, caso em 

que a autoridade fará imediata comunicação e apresentação do magistrado ao 

Presidente do Tribunal a que esteja vinculado (vetado);

III - ser recolhido a prisão especial, ou a sala especial de Estado-Maior, por 

ordem e à disposição do Tribunal ou do órgão especial competente, quando 

sujeito a prisão antes do julgamento fi nal;

IV - não estar sujeito a notifi cação ou a intimação para comparecimento, salvo 

se expedida por autoridade judicial;

V - portar arma de defesa pessoal.

Parágrafo único - Quando, no curso de investigação, houver indício da prática 

de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá 

os respectivos autos ao Tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, 

a fi m de que prossiga na investigação.

19. Nessa temática do controle das funções estatais, lembre-se que esta 

Corte Superior proclamou, há praticamente quatro lustros, que, no sistema 

jurídico constitucional vigente, a despeito das garantias inseridas na Carta Política 

em relação ao Judiciário, os Tribunais de Justiça continuam a deter o poder disciplinar 

sobre a magistratura de primeiro grau (...) (RMS 7.012/RS, Rel. Min. Demócrito 

Reinaldo, DJ 16.12.1996, p. 50.748).

20. Por oportuno, assinale-se não haver dúvidas de que a Lei Complementar 

Federal n. 35/1979, Lei Nacional da Magistratura Brasileira, foi recepcionada 

pela Constituição Federal de 1988 (RMS 23.566/MA, Rel. Min. Jane Silva, DJe 

25.5.2009).

21. E a propósito do tema das garantias do exercício profissional da 

Magistratura, assim como do poder disciplinar realizado pelos Tribunais, o 

douto Ministro deste Tribunal da Cidadania Humberto Martins, em percuciente 

artigo, assim se manifestou sobre as prerrogativas dos Magistrados, inclusive em 

caso de abordagem policial:

A doutrina que inspirou a vigente Constituição – à maneira daquelas das 

sociedades tidas como mais civilizadas – entende que, para garantia dos direitos 
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emergentes da Carta Maior, indispensável se faz a existência de um poder 

independente, cujos membros não estejam sujeitos aos eventuais caprichos 

e desmandos de outros poderes, mas apenas ao cumprimento dela mesma, 

Constituição, e das leis que não a contrariem. Daí a razão de ser do Capítulo III 

do Título IV da Constituição da República Federativa do Brasil e do disposto na 

sua Lei Complementar n. 35, art. 33, inciso IV, dizendo que o Magistrado não está 

sujeito a notifi cação ou a intimação para comparecimento, salvo se expedida por 

autoridade judicial, obviamente de grau superior.

De fato, seria absurdo admitir-se que o Magistrado – a quem toca o dever 

de restaurar a liberdade do cidadão eventualmente desrespeitada por ato 

ilegal, digamos, da autoridade policial – estivesse sujeito a notificação para 

comparecimento, exibição de documentos ou para qualquer outro ato, por 

essa mesma autoridade. Frente ao bom-senso e à lógica jurídica, o dispositivo 

seria mesmo dispensável, ante o absurdo da hipótese acima mencionada. Sua 

existência se justifi ca, entretanto, como testemunho do propósito do legislador 

constituinte de não deixar dúvida quanto à completa independência do 

Magistrado (que é órgão, e não simples servidor do Poder Judiciário – CF, art. 92) 

frente aos agentes dos outros poderes da República (Notifi cação de juízes por 

policiais: ilegalidade aberrante. Revista de Doutrina e Jurisprudência. Brasília, n. 

41, 1993, p. 12-14).

22. Isto posto, com o brilho que ofusca a própria luz do Sol, o culto 

Ministro Humberto Martins, no citado artigo, aponta o aspecto mais importante 

na conformação e na plenifi cação do Poder Judiciário, qual seja, a independência, 

que se alcança, de modo necessário – embora não sufi ciente – pela não sujeição 

aos eventuais caprichos e desmandos de outros poderes, mas apenas ao cumprimento 

dela mesma, Constituição, e das leis que não a contrariem.

23. Por isso é que, com toda a razão, a LOMAN estabelece, em seu art. 

35, parágr. único, que, no curso de investigação, quando houver indício da prática 

de crime por parte do Magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os 

respectivos autos ao Tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fi m de 

que prossiga na investigação.

24. Bastaria este dispositivo, que deve ser lido de maneira amplifi cada, para 

se entender que, em qualquer situação, a autoridade que tome conhecimento 

de fato que possa resultar nalgum tipo de punição, deve remeter a informação 

ao Tribunal competente para o julgamento, a fi m de que tome providências a 

respeito, pois prosseguir na investigação já faz parte do juízo de admissibilidade da 

Corte acerca da questão suscitada.
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25. De qualquer modo, a lei em comento não se olvidou em deixar explícito, 

como apanágio do Magistrado, não estar sujeito a notifi cação ou a intimação para 

comparecimento, salvo se expedida por autoridade judicial (art. 33, IV da LOMAN).

26. O referido dispositivo não se destina a criar uma espécie de grupo 

de intocáveis, mas, ao contrário, permite que essa autoridade fundamental à 

existência do regime democrático de direito – o Juiz de direito – não se assujeite 

a eventuais determinações constrangedoras de autoridades difusas de controle, 

nem sempre estribadas no lídimo intuito de esclarecer fatos por intermédio do 

comparecimento pessoal do Magistrado.

27. É irretorquível, assim, que, ao se outorgar aos Tribunais os procedimentos 

de oitiva e de efetivação do poder disciplinar sobre os Magistrados, tem-se um 

modo específi co, delineado e concentrado de controle interno sobre a atuação dos 

Juízes.

28. De fato, é antiga a discussão acerca da extroversão de supostos meios 

de controle externo aos Magistrados, debate esse que se mostrou candente, à 

época, com a previsão do Conselho Nacional de Justiça na EC 45/2004, dada a 

sua composição multifacetada, com membros não integrantes da Magistratura. 

Mesmo após 12 anos de advento, a existência desse órgão ainda é causa de 

sobeja inquietação entre os Magistrados, apesar de qualifi cado como mero 

controle interno administrativo da Justiça.

29. A razão é simples: o julgador não é um agente do Estado, afi rmação que 

deve ser entendida em termos amplos, isto é, político-fi losófi cos, pois ele não 

exerce suas funções simplesmente por obediência às ordens dos detentores de 

poder; oposto a isso, todos os dias se vê diante de questões em que é preciso 

afrontar decisões governamentais, desfazer atos de órgãos e entidades estatais, 

determinar que autoridades se abstenham de praticar condutas tais e quais 

contra o cidadão ou que compulsoriamente realizem prestações específi cas que 

contrariem interesses de mandatários, burocratas e asseclas da alta potestade.

30. Por isso é que o controle realizado pelo próprio Tribunal é uma 

prerrogativa que impõe respeito à Magistratura, a fi m de que possa agir com 

independência, livre de represálias de outros agentes de poder. Válidos, portanto, 

são os ensinamentos do fi lósofo NORBERTO BOBBIO, para quem direito e 

poder são as duas faces de uma mesma moeda: só o poder pode criar direito e só o direito 

pode limitar o poder (O futuro da democracia. Uma defesa das regras do jogo. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1984, p. 13).
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31. De igual modo, são urgentes as advertências do Professor J.J. 

CALMON DE PASSOS, em que o direito é o mais bem-sucedido instrumento 

institucionalizado pelos homens para por limites ao emprego da força. Ele transmuda 

a forma em poder e tenta domesticá-la ainda mais, na democracia, limitando o poder 

em termos de competência (Esboço de uma Teoria das Nulidades aplicada às 

Nulidades Processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 119).

32. Nessa esfera, a prerrogativa assinalada no art. 33, IV da LOMAN 

açambarca toda sorte de notifi cações e intimações dirigidas a Magistrado, não 

importando as características ou atribuições do órgão não judicial que a emitiu, 

o que inclui o Ministério Público. O atributo legal de o Magistrado se vincular 

apenas a controle do Tribunal é sobranceiro.

33. Acerca do tema, esta Corte Superior já esposou manifestação de 

que o art. 33, IV da LOMAN confere ao Juiz a prerrogativa de não estar sujeito 

a notif icação ou a intimação para comparecimento, salvo se expedida por órgão 

judicial. Além de ser norma específi ca e posterior ao CPP, o dispositivo não faz 

nenhuma ressalva quanto à condição ostentada pelo Juiz – se vítima, indiciado, réu 

ou testemunha – de sorte que deve prevalecer sobre a regra geral do art. 221 do CPP 

(INQ 558/GO. Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 21.6.2011).

34. Isto posto, merece parcial reproche o Acórdão recorrido que denegou 

a segurança em favor do Parquet, porquanto em que pese, a Magistrada em 

questão, Dra. Adriana Pileggi de Soveral, não estar obrigada a atender solicitação 

de comparecimento pessoal no Ministério Público para prestar declarações em 

procedimento administrativo em que seja investigada, não se pode impedir o 

Ministério Público de investigar, em inquérito civil, atos que possam redundar 

em processamento de ação de improbidade administrativa em desfavor de 

Magistrado.

35. Nesse particular, muito embora esse Relator tenha posição distinta aos 

julgados desta Corte onde se entendeu que o controle interna corporis do Tribunal, 

através do Corregedor-Geral, não exclui a legitimidade do Ministério Público para 

instaurar inquérito civil e, posteriormente, ajuizar ação por ato de improbidade 

praticado, em tese, por Magistrado (REsp 783.823/GO, Rel. Min. Eliana 

Calmon, DJe 26.5.2008), tendo em vista o alentado voto vencedor do eminente 

Ministro Sérgio Kukina, vou retifi car, nessa parte, o voto originalmente lido em 

sessão de julgamento anterior, reconhecer, ressalvando o meu entendimento, a 

legitimidade do MP para a instauração do Inquérito Civil, porquanto não se 

pode tolher suas funções institucional previstas na Carta Magna.



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 211-381, julho/setembro 2017 269

36. Ante o exposto, conhece-se do Recurso Ordinário do Ministério Público 

Federal e a ele dá-se parcial provimento, apenas para reconhecer a legitimidade 

do Ministério Público para instaurar Inquérito Civil no presente caso. É como 

voto.

VOTO-VENCEDOR

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Trata-se de recurso ordinário em mandado 

de segurança interposto pelo Ministério Público Federal, contra acórdão 

proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl . 

435):

Mandado de segurança. Investigação de suposto ato de improbidade 

administrativa inquinado a Magistrado. Notifi cação do Ministério Público para 

Magistrado depor. Indevida. Investigação via inquérito civil. Impossibilidade 

Ordem denegada.

1. A LOMAN, devidamente recepcionada, pela Constituição Federal, prevê, 

expressamente no, inciso IV do artigo 33, que os Magistrados não estão sujeitos a 

notifi cação ou intimação. para comparecimento, salvo se expedida por autoridade 

judicial.

2. O Corregedor que tiver ciência de irregularidade praticada, em tese, por 

Magistrado de primeiro grau, é obrigado a promover a apuração imediata dos 

fatos, conforme estipulado na Resolução 30 do Conselho Nacional de Justiça.

3. Aberto no âmbito da Corregedoria o Expediente Administrativo que apura 

os mesmos fatos apurados no inquérito civil instaurado pelo Ministério Publico.

4. É garantia da Magistratura, ser investigado, tão somente, pelo Tribunal 

a que pertença ou pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme se extrai da 

interpretação da Constituição Federal (art. 93, inciso VIII; artigo 103-B, § 4º, artigo 

108, inciso I, alínea a) e da LOMAN (arts. 25 a 48).

5. Ordem denegada.

Sustenta o Parquet recorrente, em primeiro momento, que a autoridade 

impetrada, o Desembargador Corregedor do Tribunal a quo, não possui 

competência para desobrigar a magistrada federal de primeiro grau, doutora 

Adriana Pileggi de Soveral, de atender notificação do Ministério Público 

para prestar depoimento, uma vez que proferiu decisão mandamental sem a 

observância do devido processo legal, violando os princípios da jurisdição, da 

inércia, da ação e da competência, em franca violação aos arts. 1º, 2º, 3º e 86 do 

CPC e 5º, LIII e LIV, da CF.
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Defende, ainda, o cabimento de inquérito civil objetivando apuração 

da prática de improbidade administrativa, inclusive para investigação de 

magistrados, argumentando de que a competência da Corregedoria, para apurar 

os mesmos fatos, limita-se à eventual imposição de sanções disciplinares no 

âmbito funcional interno. Para reforçar seu argumento, traz o acórdão proferido 

no REsp 783.823/GO, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 

26.05.2008.

Por fim, aduz a legalidade da notificação da magistrada para prestar 

esclarecimentos no âmbito do inquérito civil, uma vez que a competência para 

atuação do Ministério Público vem prevista nos arts. 37, § 4º e 129, I e III, da 

CF, bem como na Lei n. 8.429/1992, já tendo sido reconhecida no âmbito do 

STJ e do Excelso Pretório.

O Ministério Público Federal, no parecer às fls. 508/514, opina pelo 

provimento do recurso ordinário.

O ilustre relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, suscitou, de 

ofício, preliminar de ausência de pressuposto processual, por vislumbrar a 

inexistência de efetiva e concreta lesão à parte impetrante, pois o ato impugnado 

é mera manifestação jurídica do órgão correcional acerca das prerrogativas da 

Magistratura.

Em superada tal preliminar pelo Colegiado, Sua Excelência, no mérito, 

encaminha alentado voto para negar provimento ao recurso ordinário, mantendo 

na íntegra o acórdão recorrido.

A tanto, pontua que o art. 33, IV, da LOMAN assegura aos juízes a 

prerrogativa de atenderem a intimações ou notificações somente quando 

expedida por autoridade judicial.

Passo seguinte, quanto à possibilidade de investigação pelo Ministério 

Público, em inquérito civil, de suposto ato de improbidade atribuído a 

magistrado, o douto relator vislumbra efeitos concretos no ato impugnado 

do Corregedor, especifi camente no tópico em que determinou que nenhuma 

providência seja tomada contra a investigada no âmbito do inquérito civil.

No ponto, entretanto, afi rma que a instauração de inquérito civil em que 

juiz seja investigado usurpa a competência disciplinar exclusiva dos Tribunais, 

conforme determina o art. 33, parágrafo único, da LOMAN. Cita, ainda, o 

decidido no REsp 910.909/SP, relator Ministro José Delgado, em que houve 

o trancamento do inquérito civil, ao fundamento de que constitui função do 
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“Corregedor Geral da Justiça coligir provas para a efetivação da responsabilidade de 

magistrados de primeira instância”.

Solicitei, então, vista dos autos para melhor exame das peculiaridades até 

aqui destacadas e concluo, agora, por dissentir do culto relator.

O presente recurso, em ordem sequencial de prejudicialidade, traz a debate 

as seguintes questões: (I) cabimento de instauração de inquérito civil pelo 

Ministério Público para apurar ato de improbidade atribuído a magistrado; e 

(II) possibilidade de o Ministério Público expedir notifi cação ao magistrado 

investigado.

(I) - Quanto à primeira questão, não vejo incompatibilidade em que o 

Ministério Público deflagre inquérito civil para apurar possível prática de 

improbidade por magistrado, sem prejuízo de que, pelo mesmo fato ensejador 

da investigação, a respectiva Corregedoria a que vinculado o juiz também o faça 

para o fi m de eventual imposição de sanção disciplinar.

O tema em apreço já foi, por mais de uma vez, enfrentado pelo STJ. Assim, 

por exemplo, por ocasião do julgamento do REsp 783.823/GO, relatora Ministra 

Eliana Calmon, quando se afi rmou que o controle interna corporis do Tribunal, 

através do Corregedor-Geral, não exclui a legitimidade do Ministério Público para 

instaurar inquérito civil e, posteriormente, ajuizar ação por ato de improbidade 

praticado, em tese, por magistrado (DJe 26.05.2008).

Em igual sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no agravo de instrumento. 

Mandado de segurança. Inquérito civil instaurado pelo Ministério Público para 

o fi m de apurar a prática de ato de improbidade administrativa por parte de 

Magistrado. Possibilidade. Súmula n. 83 do STJ. Artigos 9º, 10º e 11 da Lei n. 

8.429/1992 não prequestionados, bem como os artigos 29 a 45 da LC n. 35/1979. 

Súmula n. 211 do STJ. Alegação de violação a artigos de lei sem a devida 

fundamentação. Súmula n. 284 do STF. Ausência de violação do art. 535 do CPC.

1. “Esta Corte Superior tem posicionamento pacífi co no sentido de que não 

existe norma vigente que desqualifique os agentes políticos - incluindo os 

magistrados - da possibilidade de fi gurar como parte legítima no pólo passivo de 

ações de improbidade administrativa” (AgRg no REsp 1.127.541/RN, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 11.11.2010). No mesmo sentido, dentre 

outros: EDcl no AgRg na AIA 26/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Corte Especial, DJe 

1º.07.2009; REsp 1.127.182/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 15.10.2010.
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2. Outrossim, é pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de 

que o Ministério Público Estadual tem legitimidade para o ajuizamento da ação 

civil pública por ato de improbidade administrativa e a instauração do respectivo 

inquérito civil, mesmo que em face de magistrado. A esse respeito: REsp 783.823/

GO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26.05.2008; REsp 861.566/

GO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.04.2008; REsp 695.718/SP, Rel. 

Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 12.09.2005.

3. Considerando as razões de decidir do acórdão a quo, observa-se que o 

Tribunal de origem pronunciou-se, de forma suficiente, clara, coerente e 

fundamentada, sobre os pontos que considerou relevantes, não necessitando, 

por isso, integrar seus fundamentos. Assim, não há falar em violação do artigo 535 

do CPC.

4. No que se refere à alegação de violação dos artigos 29 a 45 da LC n. 35/1979, 

impende salientar que, nas razões do recurso especial, não se indica com a 

precisão necessária o porquê que se entende violados todos esses artigos, razão 

pela qual o recurso especial não merece conhecimento nessa parte, em razão 

do entendimento sedimentado na Súmula n. 284 do STF. Acrescenta-se, de toda 

sorte, que também não se observa, no acórdão a quo, o prequestionamento da 

matéria constante desses artigos, principalmente, se considerado o fato de que a 

controvérsia colocada a julgamento perante a Corte local foi resolvida com apoio 

em quadro normativo-jurídico que não sofre infl uência das disposições contidas 

na Loman.

5. No que pertine à pretensão relacionada aos artigos 9º, 10º e 11 da Lei n. 

8.429/1992, incide o entendimento contido na Súmula n. 211 do STJ, porquanto 

não se verifi ca o prequestionamento da matéria correlata.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1.338.058/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 05.04.2011, DJe 08.04.2011, grifos nossos)

Processual Civil. Administrativo. Medida cautelar liminar. Indisponibilidade 

de bens. Quebra de sigilo. Desembargador. Inexistência de prerrogativa de foro. 

Juízo de Primeiro Grau. Possibilidade.

Não se há falar em foro especial por prerrogativa de função nas ações civis públicas 

para apuração de atos de improbidade administrativa, bem como no inquérito civil 

instaurado para investigar a suposta prática dos referidos atos.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.088.258/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 25.08.2009, DJe 16.09.2009, grifos nossos)

Processual Civil. Administrativo. Recurso especial. Mandado de segurança. 

Trancamento de inquérito civil. Improbidade administrativa. Foro por prerrogativa 
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de função. Desembargador Federal. Lei n. 10.628/2002 declarada inconstitucional 

pelo STF (ADI 2.797/DF). Suposto esgotamento do objeto do procedimento 

investigatório. Inadequação de tal afirmação pelo Poder Judiciário. Juízo de 

convencimento exclusivo do representante do Ministério Público. Competência 

do parquet federal em primeiro grau de jurisdição para instaurar e presidir o 

inquérito civil. Provimento do recurso especial.

1. No caso dos autos, o representante do Ministério Público Federal em 

primeiro grau de jurisdição instaurou o inquérito civil público n. 01/2002, 

objetivando a investigação de suposta prática de atos de improbidade 

administrativa (irregularidades e falhas no sistema de distribuição de processos 

- fl. 29) cometidos pelo ora recorrido, desembargador federal do c. Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região, dentre outros investigados.

2. Contra o referido inquérito civil, o ora recorrido impetrou mandado de 

segurança no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, objetivando o trancamento 

defi nitivo do procedimento investigatório, no qual foi concedido o mandamus 

sob os fundamentos da confi guração de foro especial por prerrogativa de função, 

em face do advento da Lei n. 10.628/2002, bem como do esgotamento das 

investigações no inquérito civil.

3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade 2.797/DF, “para declarar a inconstitucionalidade da Lei 

n. 10.628, de 24 de dezembro de 2002, que acresceu os §§ 1º e 2º ao artigo 84 do 

Código de Processo Penal” (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 26.9.2005, p. 36). 

Desse modo, em face do efeito vinculante da referida decisão, não há falar em foro 

especial por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa, bem 

como no inquérito civil instaurado para investigar a suposta prática dos referidos 

atos. Precedentes da Corte Especial deste Tribunal Superior.

4. “O inquérito civil, pois, é instrumento de investigação exclusivo do Ministério 

Público, que tramita em sua via administrativa, instaurado e presidido por membro 

dessa Instituição, para a apuração de fatos ou atos eventualmente atentatórios 

ao interesse público, difuso ou coletivo, inclusive, portanto, transgressores da 

probidade administrativa, e tem por objeto coletar elementos probatórios para 

formação do convencimento do órgão ministerial sobre o ajuizamento de ação 

civil (pública ou de improbidade administrativa) ou sobre seu arquivamento 

por não-configuração, na essência, ou, por falta de provas, do fato violador 

investigado ou de sua autoria.” (FILHO, Marino Pazzaglini, “Lei de Improbidade 

Administrativa Comentada”, 2ª edição, São Paulo: Ed. Atlas, 2005, p. 174).

5. Assim, não se pode afastar a competência atribuída pela Constituição Federal 

ao Ministério Público para instaurar inquérito civil (art. 129, III), obstruindo a 

investigação dos graves fatos noticiados nos autos, sob o fundamento de eventual 

esgotamento ou inutilidade do procedimento investigatório. Tais considerações 

somente poderão ser afi rmadas após o encerramento das investigações e, apenas, 

pelo órgão do Ministério Público competente que preside o inquérito civil.
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6. Portanto, impõe-se o destrancamento do referido inquérito civil em face 

da manifesta competência do órgão do Ministério Público Federal, atuante em 

primeiro grau de jurisdição, para instaurar e presidir inquérito civil objetivando 

a investigação de fatos prováveis configuradores de atos de improbidade 

administrativa, e, eventualmente, ajuizar possível ação civil contra os investigados.

7. Recurso especial provido para denegar a segurança concedida pelo Tribunal 

de origem.

(REsp 644.287/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 

12.12.2006, DJ 1º.02.2007, p. 396, grifos nossos)

A respaldar essa uniforme interpretação do tema em análise, tem-se a 

própria dicção do art. 12 da Lei n. 8.429/1992 que, ao listar o rol de sanções 

aplicáveis ao agente ímprobo, adverte, de modo expresso, que tais penalidades 

serão impostas “independentemente das sanções penais, civis e administrativas 

previstas na legislação específi ca”.

Por fi m, peço licença para adotar, ainda, os irrepreensíveis e didáticos 

fundamentos que, nesse mesmo ponto, constam do voto vencido do eminente 

Desembargador Mairan Maia, verbis:

Insta agora examinar a questão relativa à pertinência da condução de 

inquérito civil por parte de representante do MPF para apurar conduta imputada 

a magistrado federal.

A magistrada litisconsorte sustenta a impossibilidade de se utilizar inquérito 

civil para investigar os fatos que lhe são imputados, porquanto ausente lesão a 

interesse metaindividual nos atos que se lhe atribuem.

Como esclarecido na inicial da segurança, o inquérito administrativo foi 

instaurado para apurar a suposta omissão de rendimentos no imposto de renda 

referente aos anos de 2002, 2003 e 2004, no montante de R$ 1.372.144,87 (um 

milhão, trezentos e setenta e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e 

sete centavos).

Referida irregularidade teria sido descoberta no curso de ação penal em 

trâmite perante este C. Órgão instaurada para investigar a prática, em tese, 

do crime de corrupção passiva pela juíza, na qual tomou-se conhecimento de 

imóveis adquiridos pela acusada cujos valores de mercado divergiam dos valores 

constantes das escrituras levadas ao registro imobiliário.

Segundo o Ministério Público Federal há suspeita de incompatibilidade 

entre o patrimônio ostentado pela magistrada e a renda por ela auferida, 

justifi cando-se, portanto, as diligências realizadas de modo a comprovar ou não 

a existência de patrimônio a descoberto, conduta tipifi cada no art. 9º, VII, da Lei 

de Improbidade.
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Com efeito, tendo em conta as condutas atribuídas à juíza, evidente o interesse 

do órgão ministerial cm instaurar inquérito civil, bem como a adequação da 

medida a fi m de tutelar e resguardar o “patrimônio publico”, assim entendido 

como “todo tipo de situação em que a Administração Pública estiver envolvida, 

desde a mais módica prestação de serviço típica até os bens que fazem parte 

de seu acervo dominial”, pois, como precisamente aponta Fernando Rodrigues 

Martins, “a própria moral da Administração Pública constitui patrimônio a 

ser resguardado por todos os membros da sociedade, sob pena da completa 

submissão dos valores rígidos de honestidade e probidade, às práticas vezeiras 

de corrupção, enriquecimento ilícito, concussão e prevaricação. Tudo isso a 

gerar desconfi ança dos administrados em face dos administradores e, se não, 

o pior - difundir a ilicitude como meio usual nas multifárias relações entre os 

particulares, já que o mau exemplo dos administradores autorizaria em tese, o 

desmantelamento dos critérios de lisura.” (in Controle do Patrimônio, Público - 

Comentários à Lei de Improbidade Administrativa, 3ª ed., São Paulo, RT, 2009, p. 

45)

E, diferentemente do exposto, o patrimônio público inclui-se na categoria dos 

interesses metaindividuais, mais especifi camente na dos interesses difusos, o que, 

consoante dispõe a CF, legitima o Ministério Público a promover inquérito civil 

para investigar fatos supostamente ímprobos.

Nesse sentido, o ensinamento de Rogério Pacheco Alves:

A facilitar nossa tarefa rumo à caracterização da tutela do patrimônio 

público como um interesse difuso, bastaria mencionar o art. 129, III, da 

Constituição Federal (Art. 129. São funções institucionais do Ministério 

Público: III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos), soando evidente que se a Carta Magna fez referência 

a outros interesses difusos depois de mencionar o meio ambiente e o 

patrimônio público e social é porque estes participam, também, de tal 

natureza.

(...)

Mesmo à falta de tão esclarecedora regra, não seria difícil perceber que 

a tutela do patrimônio público, interesse jurídico titularizado por toda a 

sociedade, se insere na órbita dos interesses difusos, apresentando as suas 

características marcantes, quais sejam:

a) a indeterminação dos sujeitos, não se tendo dúvida quanto ao fato de 

que a tutela do patrimônio público não pertence “...a uma pessoa isolada, 

nem a um grupo nitidamente delimitado de pessoas (ao contrário do que 

se dá em situações clássicas como a do condomínio ou da pluralidade de 

credores numa única obrigação), mas a uma série indeterminada - e, ao 

menos para efeitos práticos, de difícil ou impossível determinação , cujos 

membros não se ligam necessariamente por vínculo jurídico defi nido”;
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b) a indivisibilidade do objeto, sendo o patrimônio público um bem 

indivisível, “ ... no sentido de insuscetível de divisão (mesmo ideal) em 

“quotas” atribuíveis individualmente a cada qual dos interessados”;

c) “... a natureza extensiva, disseminada ou difusa das lesões a que estão 

sujeitos. Os efeitos danosos das lesões aos interesses difusos apresentam-

se amplos e não circunscritos, num fenômeno de propagação altamente 

centrífuga”. (GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade 

Administrativa, 4ª ed., Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 2008, pp. 520/521)

Essa natureza difusa da proteção do patrimônio público já foi admitida pelo 

C. Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Recurso Especial n. 401.964/RO (j. 

22.10.2002), de Relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu haver na Constituição 

Federal “um microsistema de tutela de interesses difusos referentes à probidade 

da administração pública”, e que “a moralidade administrativa e seus desvios, 

com consequências patrimoniais para o erário, enquadram-se na categoria dos 

interesses difusos, habilitando o Ministério Público a demandar em juízo acerca 

dos mesmos”.

Confira-se a íntegra da ementa do julgamento no qual adotado o 

entendimento acima transcrito:

Ação civil pública. Legitimidade. Ministério Público. Dano ao erário 

público.

1. Ausência de prequestionamento que induz ao não-conhecimento do 

recurso.

2. A matéria constitucional é insuscetível de apreciação pelo STJ.

3. O Ministério Público é parte legítima para promover Ação Civil Pública 

visando ao ressarcimento de dano ao erário público.

4. O Ministério Público, por força do art. 129, III, da CF/1988, é legitimado 

a promover qualquer espécie de ação na defesa do patrimônio público 

social, não se limitando à ação de reparação de danos. Destarte, nas 

hipóteses em que não atua na condição de autor, deve intervir como custos 

legis (LACP, art. 5º, § 1º; CDC, art. 92; ECA, art. 202 e LAP, art. 9º).

5. A carta de 1988, ao evidenciar a importância da cidadania no controle 

dos atos da administração, com a eleição dos valores imateriais do art. 

37, da CF como tuteláveis judicialmente, coadjuvados por uma série de 

instrumentos processuais de defesa dos interesses transindividuais, criou 

um microsistema de tutela de interesses difusos referentes à probidade 

da administração pública, nele encartando-se a Ação Popular, a Ação 

Civil Pública e o Mandado de Segurança Coletivo, como instrumentos 

concorrentes na defesa desses direitos eclipsados por cláusulas pétreas.
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6. Em conseqüência, legitima-se o Ministério Público a toda e qualquer 

demanda que vise à defesa do patrimônio público sob o ângulo material 

(perdas e danos) ou imaterial (lesão à moralidade).

7. A nova ordem constitucional erigiu um autêntico ‘concurso de ações’ 

entre os instrumentos de tutela dos interesses transindividuais e, a fortiori, 

legitimou o Ministério Público para o manejo dos mesmos.

8. A lógica jurídica sugere que legitimar-se o Ministério Público como o 

mais perfeito órgão intermediário entre o Estado e a sociedade para todas 

as demandas transindividuais e interditar-lhe a iniciativa da Ação Popular, 

revela contraditio in terminis.

9. Interpretação histórica justifi ca a posição do MP como legitimado 

subsidiário do autor na Ação Popular quando desistente o cidadão, 

porquanto à época de sua edição, valorizava-se o parquet como guardião 

da lei, entrevendo-se confl itante a posição de parte e de custos legis.

10. Hodiernamente, após a constatação da importância e dos 

inconvenientes da legitimação isolada do cidadão, não há mais lugar para 

o veto da legitimatio ad causam do MP para a Ação Popular, a Ação Civil 

Pública ou o Mandado de Segurança coletivo.

11. Os interesses mencionados na LACP acaso se encontrem sob 

iminência de lesão por ato abusivo da autoridade podem ser tutelados pelo 

mandamus coletivo.

12. No mesmo sentido, se a lesividade ou a ilegalidade do ato 

administrativo atingem o interesse difuso, passível é a propositura da Ação 

Civil Pública fazendo as vezes de uma Ação Popular multilegitimária.

13. As modernas leis de tutela dos interesses difusos completam 

a definição dos interesses que protegem. Assim é que a LAP define o 

patrimônio e a LACP dilargou-o, abarcando áreas antes deixadas ao 

desabrigo, como o patrimônio histórico, estético, moral, etc.

14. A moralidade administrativa e seus desvios, com conseqüências 

patrimoniais para o erário público enquadram-se na categoria dos 

interesses difusos, habilitando o Ministério Público a demandar em juízo 

acerca dos mesmos.

15. O STJ já sedimentou o entendimento no sentido de que o julgamento 

antecipado da lide, não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a 

instrução probatória, máxime a consistente na oitiva de testemunhas. In 

casu, os fatos relevantes foram amplamente demonstrados mediante prova 

documental conclusiva. Releva notar, por oportuno, que a não-produção 

de provas deveu-se por culpa exclusiva da Recorrente, que, instada a se 

manifestar sobre a documentação, quedou-se inerte, muito embora a causa 

petendi tenha sido elucidada pela prova documental existente nos autos e 

insindicável nesta via (Súmula 07).
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16. Recurso Especial parcialmente conhecido e improvido.

(STJ, REsp 401.964/RO, Rel. Min Luiz Fux, j. 22.10.2002)

Também carece de razão outro argumento trazido pela juíza federal, no 

sentido de ser taxativa a previsão dos mecanismos de tutela para proteção da 

probidade administrativa constante do art. 22 da Lei n. 8.429/1992, in verbis:

Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério 

Público, de oficio, a requerimento de autoridade administrativa ou 

mediante representação formulada de acordo com o disposto no art. 14, 

poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento 

administrativo.

A interpretação restritiva do mencionado dispositivo, o qual apenas exemplifi ca 

os meios de atuação do órgão ministerial, busca restringir a competência do MPF, 

porém destoa não só dos arts. 127, caput, e 129, III, da Constituição Federal, bem 

como da disciplina infraconstitucional, a teor do art. 1º, IV, art. 5º, I, e art. 8º, § 1º, 

todos da Lei da Ação Civil Pública, do art. 25, IV, b, da Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público, e, por fi m, do art. 6º, VII, b, da Lei Complementar n. 75/1993.

Novamente esclarecedora a lição de Rogério Pacheco Alves, referindo-se, 

inclusive, ao trâmite do Projeto de Lei. que se converteu na Lei n. 8.249/1992:

Pelo que se percebe da disciplina constitucional e legal, ação civil 

pública e inquérito civil são instrumentos que se relacionam com grande 

intimidade, servindo este último à identifi cação da hipótese legitimadora 

da atuação do Parquet, possibilitando-lhe detectar, em última análise, 

a existência, ou não, do interesse de agir. Apresentam-se, desse modo, 

como mecanismos indissociáveis no cumprimento dos misteres 

constitucionalmente conferidos à Instituição.

E é nessa perspectiva que deve ser interpretado o art. 22 da Lei n. 

8.429/1992 (Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério 

Público, de oficio, a requerimento de autoridade administrativa ou 

mediante representação formulada de acordo com o disposto no art. 14, 

poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento 

administrativo), regra concebida pelo legislador apenas de modo a facilitar 

a apuração de improbidade, nunca para negar ao Ministério Público a 

possibilidade de instauração do inquérito. Conclusão contrária não se afi na 

ao texto constitucional, além de soar ilógica na medida em que quem 

comete os fi ns (tutela judicial e extrajudicial da probidade administrativa) 

deve também prover os meios (possibilidade de instauração do inquérito).

Conforme se extrai da criteriosa análise de Wallace Paiva Martins 

Júnior, tanto no Projeto de Lei apresentado pelo Executivo, quanto nos 
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substitutivos surgidos durante a sua tramitação na Câmara Federal e 

no Senado, previa-se, expressamente, o poder-dever de instauração do 

inquérito civil pelo Ministério Público para a apuração da improbidade, sem 

prejuízo da possibilidade de requisição da instauração de inquérito policial 

ou procedimento administrativo para a apuração do fato, como atualmente 

previsto no art. 22.

Ocorre que, com o retorno do Projeto à Câmara Federal “... as lideranças 

do PMDB, do PSDB, do PT, do PST, e do Bloco Parlamentar propugnaram 

e obtiveram a mutilação do projeto e do substitutivo aprovado 

anteriormente no Senado e na própria Câmara Federal, extraindo, dentre 

outras proposições essencialmente válidas, o inquérito civil e o acesso 

direto a quaisquer informações, inclusive nas hipóteses legais de sigilo, para 

que o Ministério Público investigasse atos de improbidade administrativa, 

resultando na atual redação do art. 22 da Lei Federal n. 8.249/1992...”

Não, obstante, pelas razões acima expostas, tal “manobra” nenhum 

resultado colheu em razão não só do claro regramento constitucional (art. 

129, III), como também pela disciplina imposta ao tema pela legislação 

subsequente à Lei de Improbidade (Lei n. 8.625/1993 e Lei Complementar 

n. 75/1993). (op. cit., pp. 531/532)

Insta, neste momento, examinar se a instauração de procedimento 

administrativo perante a Corregedoria do TRF da 3ª Região, à cargo do e. 

Desembargador Corregedor-Geral da Corte, para investigar os mesmos fatos 

imputados à magistrada, enseja a falta de legitimidade do MPF para prosseguir 

na condução do inquérito civil ou, ainda, se a atuação do órgão ministerial 

estaria condicionada ao não exercício ou inércia do Corregedor em proceder 

ou prosseguir nas investigações e diligências destinadas ao esclarecimento da 

situação.

Segundo aduz a autoridade impetrada nas informações ofertadas, 

exclusivamente ao Corregedor de Justiça competiria investigar magistrado 

de primeiro grau, pois “o sistema de responsabilização por improbidade 

administrativa não pode ser visto como um sistema isolado dos demais existentes 

no ordenamento jurídico”, devendo “respeitar a primazia outorgada a outros 

sistemas de responsabilidade funcional, como o previsto para os magistrados”. Em 

última hipótese, salienta ser possível o Ministério Público investigar juiz apenas 

de forma substitutiva, residual, quando caracterizada a desídia da Corregedoria, 

que deteria a “competência normal” para tanto (fl s. 306v./307).

Com efeito, o âmbito de atuação e atribuição do Corregedor-Geral e do MPF 

são distintos, autônomos e independentes.

O inquérito civil, investigação administrativa prévia a cargo do Ministério 

Público, tem por escopo a formação de convencimento do órgão ministerial, por 

meio da apuração de fatos e colheita de provas, sobre a necessidade ou não do 

ajuizamento de ação civil pública ou, no caso, de ação de improbidade.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

280

Diversamente do asseverado às fl s. 307/307v., o inquérito civil não se relaciona 

a “competência alternada” ou a “competência extraordinária” do parquet 

para investigar suposta infração de improbidade administrativa imputada à 

magistrada, devendo ser instaurado “em substituição a atuação da Corregedoria, 

quando essa revelar-se inerte”.

Trata-se, na verdade, de instrumento autônomo e exclusivo do Ministério 

Público na “proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos”, previsto constitucionalmente como função 

institucional do órgão (art. 129, III, da CF), de utilização ampla e genérica, não 

condicionado à apuração dos fatos pela autoridade administrativa competente, 

tampouco à sua inércia.

Nessa linha, a lição de Marino Pazzaglini Filho:

O inquérito civil surgiu, no ordenamento jurídico brasileiro com a Lei n. 

7.347/1985, que instituiu a ação civil pública e dotou o Ministério Público 

desse meio investigatório para apuração de fatos danosos aos interesses 

difusos e coletivos por ela enumerados: meio ambiente, consumidor, e 

patrimônio de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Posteriormente, foi tratado, no âmbito da Carta Magna como função 

institucional do Ministério Público, e teve, por norma constitucional, seu 

campo de investigação dilatado, passando a englobar todo o patrimônio 

público, do qual faz parte o Erário, e social, bem como outros interesses 

difusos e coletivos (art. 129, 11, da CF).

O inquérito civil, pois, é instrumento de investigação exclusivo do 

Ministério Público, que tramita em sua via administrativa, instaurado e 

presidido por membro dessa Instituição, para a apuração de fatos 

ou atos eventualmente atentatórios ao interesse público, difuso ou 

coletivo, inclusive, portanto, transgressores da probidade administrativa, 

e tem por objeto coletar elementos probatórios para firmação do 

convencimento do órgão ministerial sobre o ajuizamento de ação civil 

(pública ou de improbidade administrativa) ou sobre seu arquivamento 

por não-confi guração, na essência, ou, por falta de provas, do fato violador 

investigado ou de sua autoria. (in Lei de Improbidade Administrativa 

Comentada, 2ª ed., São Paulo, Atlas, 2005, p. 174).

Assim, não obstante a competência do Corregedor de promover a apuração 

dos fatos que em tese possam configurar infração de natureza ética ou 

administrativa, a teor do art. 19 da Resolução n. 30 do CNJ, o qual uniformiza 

as normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável aos 

magistrados, bem como a previsão do art. 14 da Lei n. 8.429/1992, que confere 

à “autoridade administrativa” a competência para “apurar a prática de ato de 

improbidade”, conserva-se, de forma independente, a possibilidade de o órgão 
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ministerial instaurar inquérito civil a fi m de viabilizar a efetiva tutela do patrimônio 

Público.

Essa legitimidade deve ser reconhecida, inclusive, em virtude da inexistência 

de foro especial por prerrogativa de função nas ações de improbidade 

administrativa, bem como no inquérito civil instaurado para investigar a suposta 

prática dos referidos atos, em razão do efeito vinculante da decisão proferida 

pelo Plenário do STF no julgamento das ADIs 2.797-2 e 2.860-0, declarando 

inconstitucional a Lei n. 10.628, de 24 de dezembro de 2002, a qual acresceu os §§ 

1º e 2º ao art. 84 do Código de Processo Penal.

Ou seja, entendendo o órgão ministerial pela ocorrência de suficientes 

elementos a embasarem a propositura da ação de improbidade, o processo 

correrá perante o juízo de primeiro grau, o que destaca a legitimidade e a 

autonomia das investigações conduzidas pelo Ministério Público Federal no 

âmbito do inquérito civil, bem como a falta de sujeição quanto ao expediente 

administrativo instaurado pelo Corregedor-Geral desta Corte.

Ademais, saliente-se que, caso o e. Desembargador Federal Corregedor 

entenda pelo efetivo cometimento de atos de improbidade pela juíza federal, 

deverá, além de adotar as providências necessárias referentes às searas 

administrativa e penal, encaminhar os elementos de prova obtidos ao próprio 

MPF para a proposição das ações cabíveis, inclusive a ação de improbidade.

Ao discorrer sobre a possibilidade de o Ministério Público promover inquérito 

civil e, simultaneamente, requisitar a instauração de procedimento administrativo 

à autoridade competente, aduz Rogério Pacheco Alves:

(...) constituindo-se o inquérito civil, sua instauração, numa das principais 

atribuições do Ministério Público com vistas à proteção do patrimônio 

público e social, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, (...) 

para o Parquet existe antes o dever que o direito de agir, nada impedindo a 

dúplice instauração de procedimentos investigatórios, sob pena, inclusive, 

de violação ao princípio da obrigatoriedade, resguardado pela rígida 

sistemática de arquivamento previsto no art. 9º da Lei de Ação Civil Pública.

Não se deve perder de vista, por outro lado, que os poderes 

investigatórios conferidos ao Ministério Público (art. 129, III e IV, da 

Constituição Federal; art. 8º da Lei de Ação Civil Pública; art. 26 da Lei n. 

8.625/1993; art. 87º da Lei Complementar n. 75/1993 etc.) são muito mais 

amplos que aqueles de que dispõe a autoridade administrativa, o que 

habilita a instituição, ao menos em tese, a uma atuação muito mais efi caz e 

operosa. (op. cit., pp. 539/540).

O art. 12 da Lei n. 8.429/1992, dispondo sobre as penas aplicáveis aos 

responsáveis por ato de improbidade, reafirma a independência entre as 

instâncias e suas respectivas reprimendas, in verbis:
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Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas 

previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de 

improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas 

isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato

Ratifi cando esse entendimento, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

Administrativo. Mandado de segurança para impedir instauração de 

inquérito civil. Apuração de ato de improbidade cometido por Magistrado. 

Violação de dispositivo constitucional: Descabimento do recurso especial. 

Ofensa ao art. 535 do CPC. Fundamentação defi ciente: Súmula 284/STF.

1. Descabe ao STJ, em sede de recurso especial, analisar possível ofensa a 

dispositivo constitucional.

2. Incide a Súmula 284/STF se o recorrente, a pretexto de violação do art. 

535 do CPC, limita-se a fazer alegações genéricas, sem indicação precisa da 

omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Inúmeros precedentes desta Corte.

3. O STJ tem entendido que as autoridades com prerrogativa de foro 

em razão da função não gozam do benefício quando se trata de ação 

civil pública por improbidade administrativa, inclusive poque o STF, no 

julgamento da ADIn 2.797, declarou a inconstitucionalidade do art. 84, § 2º, 

do CPP, com redação dada pela Lei n. 10.628/2002.

4. O controle interna corporis do Tribunal, através do Corregedor-Geral, 

não exclui a legitimidade do Ministério Público para instaurar inquérito civil 

e, posteriormente, ajuizar ação por ato de improbidade praticado, em tese, 

por magistrado.

5. Violação dos arts. 8º, § 1º da Lei n. 7.347/1985, 25, IV, “a” e “b”, da Lei n. 

8.625/1993 e 22 da Lei n. 8.429/1992.

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

(STJ, REsp 783.823/GO, Rel. Min Eliana Calmon, j. 13.05.2008)

Processual Civil. Administrativo. Recurso especial. Mandado de segurança. 

Trancamento de inquérito civil. Improbidade administrativa. Foro por 

prerrogativa de função. Desembargador Federal. Lei n. 10.628/2002 declarada 

inconstitucional pelo STF (ADI 2.797/DF). Suposto esgotamento do objeto 

do procedimento investigatório. Inadequação de tal afi rmação pelo Poder 

Judiciário. Juízo de convencimento exclusivo do representante do Ministério 

Público. Competência do parquet federal em primeiro grau de jurisdição para 

instaurar e presidir o inquérito civil. Provimento do recurso especial.

1. No caso dos autos, o representante do Ministério Público Federal em 

primeiro grau de jurisdição instaurou o inquérito civil público n. 01/2002, 
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objetivando a investigação de suposta prática de atos de improbidade 

administrativa (irregularidades e falhas no sistema de distribuição de 

processos - fl . 29) cometidos pelo ora recorrido, desembargador federal do 

c. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, dentre outros investigados.

2. Contra o referido inquérito civil, o ora recorrido impetrou mandado 

de segurança no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, objetivando o 

trancamento definitivo do procedimento investigatório, no qual foi 

concedido o mandamus sob os fundamentos da configuração de foro 

especial por prerrogativa de função, em face do advento da Lei n. 

10.628/2002, bem como do esgotamento das investigações no inquérito 

civil.

3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente 

a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.797/DF, “para declarar a 

inconstitucionalidade da Lei n. 10.628, de 24 de dezembro de 2002, que 

acresceu os §§ 1º e 2º ao artigo 84 do Código de Processo Penal” (Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 26.9.2005, p. 36). Desse modo, em face 

do efeito vinculante da referida decisão, não há falar em foro especial por 

prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa, bem 

como no inquérito civil instaurado para investigar a suposta prática dos 

referidos atos. Precedentes da Corte Especial deste Tribunal Superior.

4. “O inquérito civil, pois, é instrumento de investigação exclusivo do 

Ministério Público, que tramita em sua via administrativa, instaurado e 

presidido por membro dessa Instituição, para a apuração de fatos 

ou atos eventualmente atentatórios ao interesse público, difuso ou 

coletivo, inclusive, portanto, transgressores da probidade administrativa, 

e tem por objeto coletar elementos probatórios para formação do 

convencimento do órgão ministerial sobre o ajuizamento de ação civil 

(pública ou de improbidade administrativa) ou sobre seu arquivamento 

por não-configuração, na essência, ou, por falta de provas, do fato 

violador investigado ou de sua autoria.” (FILHO, Marino Pazzaglini, “Lei de 

Improbidade Administrativa Comentada”, 2ª edição, São Paulo: Ed. Atlas, 

2005, p. 174).

5. Assim, não se pode afastar a competência atribuída pela Constituição 

Federal ao Ministério Público para instaurar inquérito civil (art. 129, III), 

obstruindo a investigação dos graves fatos noticiados nos autos, sob o 

fundamento de eventual esgotamento ou inutilidade do procedimento 

investigatório. Tais considerações somente poderão ser afirmadas após 

o encerramento das investigações e, apenas, pelo órgão do Ministério 

Público competente que preside o inquérito civil.

6. Portanto, impõe-se o destrancamento do referido inquérito civil em 

face da manifesta competência do órgão do Ministério Público Federal, 
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atuante em primeiro grau de jurisdição, para instaurar e presidir inquérito 

civil objetivando a investigação de fatos prováveis confi guradores de atos 

de improbidade administrativa, e, eventualmente, ajuizar possível ação civil 

contra os investigados.

7. Recurso especial provido para denegar a segurança concedida pelo 

Tribunal de origem.

(STJ, REsp 644.287/RJ, Rel. Min Denise Arruda, j. 12.12.2006)

A Corte Suprema, ressaltando a teoria dos poderes implícitos, já se manifestou 

pela possibilidade de o Ministério Público promover investigações:

Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Falta de justa causa. 

Existência de suporte probtatório mínimo. Reexame de fatos e provas. 

Inadmissibilidade. Possiblidade de investigação pelo Ministério Público. 

Delitos praticados por policiais. Ordem denegada.

(...)

5. É perfeitamente possível que o órgão do Ministério Público promova 

a colheita de determinados elementos de prova que demonstrem a 

existência da autoria e da materialidade de determinado delito. Tal 

conclusão não signifi ca retirar da Polícia Judiciária as atribuições previstas 

constitucionalmente, mas apenas harmonizar as normas constitucionais 

(arts. 129 e 144) de modo a compatibilizá-las para permitir não apenas 

a correta e regular apuração dos fatos supostamente delituosos, mas 

também a formação da opinio delicti.

6. O art. 129, inciso I, da Constituição Federal, atribui ao parquet a 

privatividade na promoção da ação penal pública. Do seu turno, o Código 

de Processo Penal estabelece que o inquérito policial é dispensável, já que o 

Ministério Público pode embasar seu pedido em peças de informação que 

concretizem justa causa para a denúncia.

7. Ora, é princípio basilar da hermenêutica constitucional o dos “poderes 

implícitos”, segundo o qual, quando a Constituição Federal concede os 

fi ns, dá os meios. Se a atividade fi m - promoção da ação penal pública - foi 

outorgada ao parquet em foro de privatividade, não se concebe como não 

lhe oportunizar a colheita de prova para tanto, já que o CPP autoriza que 

“peças de informação” embasem a denúncia.

8. Cabe ressaltar, que, no presente caso, os delitos descritos na denúncia 

teriam sido praticados por policiais, o que, também, justifi ca a colheita dos 

depoimentos das vítimas pelo Ministério Público.

9. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

(STF, HC 91.661/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.03.2009)
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A esse respeito, oportuna a transcrição de excerto do parecer ministerial 

asseverando que “o fato de haver procedimento disciplinar instaurado para apurar 

os mesmos fatos constantes - em princípio - do inquérito civil público não exaure, 

em absoluto, o cabimento deste último, vez que se destinam a penalidades 

diversas e não excludentes entre si”, porquanto “na ação civil pública por ato 

de improbidade as penas passíveis de serem aplicadas ao agente público são 

aquelas determinadas pela Constituição Federal, artigo 37, § 4º, que abrangem, 

inclusive, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, bem como 

as descritas nos incisos do artigo 12 da Lei n. 8.429/1992, inclusive, como se vê, 

a pena de multa pecuniária, evidentemente não abrangida pelo procedimento 

disciplinar em trâmite na Corregedoria”, cuja fi nalidade “é a investigação sobre 

faltas funcionais, elencadas na LOMAN, que não se confundem com os atos 

de improbidade da legislação pertinente, nem com suas penas, muito mais 

abrangentes e de indexação mais ampla” (fl s. 320/321).

Logo, o Ministério Público, no que tange à apuração de atos ímprobos 

praticados, em tese, por magistrado, não atua de forma supletiva ou subsidiária 

ao Tribunal, que detém competência para conduzir os processos administrativos 

e criminais, mas sim de forma paralela e independente, em consonância com o 

disposto na Constituição Federal e na legislação positivada.

Não pode, portanto, ato expedido pelo Corregedor-Geral obstar o direito 

de o Ministério Público exercer sua função institucional e prosseguir nas 

investigações relacionadas ao inquérito civil n. 1.34.001.02567/2008-32, sob pena 

de negar vigência ao art. 129, III, da Constituição Federal, e ao art. 6º, VII, “b”, da Lei 

Complementar n. 75/1993, e de indevida intervenção no juízo de convencimento 

do órgão ministerial, até porque, repita-se, a competência do Corregedor-Geral 

para instaurar procedimento disciplinar e investigar a conduta da juíza não exclui 

a legitimidade do parquet para promover inquérito civil e ajuizar ação civil pública 

pela prática, em tese, de ato de improbidade por magistrado. (fl s. 411/423)

Em suma, e finalizando a abordagem relativa ao primeiro tópico da 

insurgência recursal, reitero minha compreensão sobre ser possível a abertura de 

inquérito civil pelo Ministério Público, objetivando a apuração de ato ímprobo 

atribuído a magistrado, ainda que já existente concomitante procedimento 

disciplinar na Corregedoria do Tribunal acerca dos mesmos fatos, não havendo, 

em tal cenário, falar em usurpação das atribuições da Corregedoria do Judiciário 

pelo órgão ministerial.

(II) - Quanto à segunda questão veiculada no recurso ordinário manejado 

pelo Ministério Público Federal, não antevejo ilegalidade na solicitação, pelo 

agente investigante do Parquet, de comparecimento de magistrado para, caso 

assim o deseje, prestar depoimento pessoal nos autos de inquérito civil público 

em que a ele se atribua pretenso cometimento de conduta ímproba.
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No caso concreto, como se pode conferir pelo teor do documento incluso 

à fl . 274, o Procurador da República investigante encaminhou “solicitação” à 

Juíza Federal investigada para que esta, respeitada sua conveniência, ajustasse 

“dia, hora e local adequados para o respectivo depoimento a partir de 1º de 

setembro de 2009”, observando, por analogia, a prerrogativa assegurada no art. 

33, I, da LOMAN (LC n. 35/1979), que assim preconiza: “São prerrogativas 

do magistrado: I - ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente 

ajustados com a autoridade ou juiz de instância ou inferior”.

É bem verdade que a LOMAN, no inciso IV do mesmo art. 33, também 

acrescenta ser prerrogativa do juiz “não estar sujeito a notifi cação ou a intimação 

para comparecimento, salvo se expedida por autoridade judicial”.

No caso dos autos, a magistrada estava sendo investigada em sede de 

inquérito civil presidido por membro do Ministério Público, a quem, por 

certo, não seria lícito nem ético suprimir a possibilidade de a juíza, assim 

querendo, oferecer elementos de prova e prestar sua versão pessoal sobre os fatos 

sindicados.

Logo, não se pode conceber que, à guisa de suposta preservação de 

prerrogativa funcional (receber convocação somente através de outra autoridade 

judicial), acabe-se, em verdade, por suprimir de magistrado a faculdade de 

intervir em grave investigação na qual se esteja a lhe irrogar o cometimento, em 

tese, de ato de improbidade. Prerrogativa, cumpre asseverar, não se confunde 

com dever, por isso que, a critério pessoal do juiz, poderá ele atender a notifi cação 

emanada de autoridade estranha ao Judiciário.

Harmoniza-se, assim, o dever, de um lado, de o Ministério Público 

investigar amplamente a ocorrência de atos ímprobos e, de outro, a prerrogativa 

de o juiz investigado só estar sujeito a atender notificação expedida por 

autoridade judicial.

Em suma, uma vez reconhecida a legitimidade do Ministério Público para 

a instauração e condução de inquérito civil com o fi to de apurar a existência de 

ato ímprobo atribuído a magistrado, tal como indica a remansosa jurisprudência 

já transcrita nesse voto, deve-se compatibilizar, nos termos sugeridos, as garantias 

trazidas na LOMAN e a responsabilidade institucional do Parquet.

Ante o exposto, ousando dissentir da conclusão a que chegou o eminente 

Relator, dou provimento ao recurso ordinário para, cassando o acórdão hostilizado, 

conceder a segurança postulada pelo Ministério Público recorrente, em ordem 

a declarar a nulidade do ato coator e assegurar a continuidade das investigações 
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desenvolvidas no Inquérito Civil Público n. 1.34.001.002567/2008-32, sem 

prejuízo de que a referida magistrada, assim desejando, nele preste depoimento, 

dentre outras providências de seu interesse probatório. Por fi m, consoante 

deliberação adicional do Colegiado, fi cam vedadas, em quaisquer circunstâncias, 

não apenas a condução coercitiva da referida Juíza, como também sua ouvida 

por autoridade diversa do Parquet investigante.

Custas pela União. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da 

Lei n. 12.016/2009 e Súmula 105/STJ.

É como voto.

VOTO-DESEMPATE

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Como se vê do relatório do Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de 

Segurança, interposto em 19.05.2011, pelo Ministério Público Federal, com 

fundamento no art. 105, II, b, da Constituição Federal, contra acórdão do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

Mandado de segurança. Investigação de suposto ato de improbidade 

administrativa inquinado a Magistrado. Notificação do Ministério Público para 

Magistrado depor. Indevida investigação via inquérito civil. Impossibilidade. Ordem 

denegada.

1. A LOMAN, devidamente recepcionada pela Constituição Federal, prevê, 

expressamente no inciso IV do artigo 33, que os magistrados não estão sujeitos a 

notifi cação ou intimação para comparecimento, salvo se expedida por autoridade 

judicial.

2. O Corregedor que tiver ciência de irregularidade praticada, em tese, por 

magistrado de primeiro grau, é obrigado a promover a apuração imediata dos 

fatos, conforme estipulado na Resolução n. 30 do Conselho Nacional de Justiça.

3. Aberto no âmbito da Corregedoria o Expediente Administrativo que apura os 

mesmos fatos apurados no inquérito civil instaurado pelo Ministério Público.

4. É garantia da magistratura, ser investigado, tão somente, pelo Tribunal a que 

pertença ou pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme se extrai da interpretação 

da Constituição Federal (art. 93, inciso VIII; artigo 103-B, § 4º; artigo 108, inciso I, 

alíena ‘a’) e, da LOMAN (arts. 25 a 48).

5. Ordem denegada (fl . 435e).

No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem denegou 

a ordem, em Mandado de Segurança no qual o ora recorrente busca a 
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desconstituição de ato do Corregedor-Geral do Tribunal Regional Federal da 

3ª Região, consubstanciado em decisão proferida no Expediente Administrativo 

2009.01.0439. Na decisão impugnada, a autoridade impetrada reconheceu que a 

Juíza Federal Adriana Pileggi de Soveral, ora litisconsorte passiva necessária, não 

estaria obrigada a prestar depoimento ao órgão ministerial, e determinou que 

o recorrente não prosseguisse investigando a referida Magistrada, nos autos do 

Inquérito Civil 1.34.001.02567/2008-32, ao fundamento de que a competência 

para investigar magistrado é exclusiva do Tribunal ao qual estiver ele vinculado 

ou do Conselho Nacional de Justiça.

O recorrente sustenta, nas razões de seu Recurso Ordinário, 

preliminarmente, a nulidade do ato impugnado, por ofensa aos princípios da 

jurisdição, da competência e do devido processo legal, com violação aos arts. 

1º, 2º, 3º e 86 do CPC/1973 e ao art. 5º, LIII e LIV da CF/1988. Para tanto, 

alega que a autoridade impetrada “não detinha, na hipótese, competência, nem 

administrativa, nem jurisdicional, para embaraçar as investigações levadas a 

efeito pelo representante do Parquet”, pois, “admitindo-se que o E. Procurador da 

República estivesse a desrespeitar prerrogativa funcional da referida Magistrada, 

ter-se-ia, na hipótese, a ocorrência de suposto ato de abuso de autoridade, que, 

assim e como todo e qualquer ato ilegal, deveria ser impugnado judicialmente, 

respeitadas as regras de competência (inclusive de distribuição) e o devido 

processo legal” (fl . 453e).

No mérito, defende o cabimento do Inquérito Civil para a investigação 

de atos de improbidade administrativa, inclusive os que, em tese, tenham 

sido praticados por magistrados, aduzindo, em síntese, (a) ser atribuição 

constitucional do Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, 

bem como de outros interesses difusos; (b) serem independentes as esferas de 

responsabilização funcional, a cargo da Corregedoria Regional, e por ato de 

improbidade administrativa, a cargo dos legitimados na Lei n. 8.429/1992; (c) 

inexistir foro por prerrogativa de função, para os fi ns de apuração dos ilícitos 

previstos na Lei n. 8.429/1992; e (d) não haver ilegalidade na notifi cação da 

Magistrada investigada para prestar esclarecimentos, no âmbito do Inquérito 

Civil.

Ao fi nal, requer seja provido o Recurso Ordinário, “para reformar o acórdão, 

anulando-se a decisão que desproveu o Mandado de Segurança, que ‘trancava’ a ação 

civil pública originária, processo n. 2009.61.19.001343-0, concedendo-se, por 

fi m, a segurança postulada, permitindo-se a regular instrução do Inquérito Civil em 

primeiro grau de jurisdição” (fl . 459e).
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Adriana Pileggi de Soveral e a União apresentaram contrarrazões ao Recurso 

Ordinário (fl s. 466/476e e 478/500e), que foi admitido, pelo Tribunal de origem 

(fl . 501e).

O Ministério Público Federal, pela Subprocuradora-Geral da República 

Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo provimento do Recurso Ordinário (fl s. 

508/514e).

Na sessão de julgamento realizada em 17.03.2016, o Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, Relator, apresentou alentado voto, negando provimento ao 

Recurso Ordinário (embora conste, da certidão de fl . 517e, que o Relator deu 

parcial provimento ao Recurso Ordinário, no voto de Sua Excelência, que está 

disponibilizado, no sistema, e no voto físico, que me foi disponibilizado, consta 

que o recurso foi improvido), tendo o Ministro Sérgio Kukina, pedido vista dos 

autos.

Prosseguindo no julgamento, o Ministro Sérgio Kukina apresentou voto-

vista divergindo do Relator, para dar provimento ao recurso, para, cassando o 

acórdão hostilizado, conceder a segurança postulada pelo Ministério Público 

Federal, assim concluindo:

Ante o exposto, ousando dissentir da conclusão a que chegou o eminente 

Relator, dou provimento ao recurso ordinário para, cassando o acórdão 

hostilizado, conceder a segurança postulada pelo Ministério Público recorrente, 

em ordem a declarar a nulidade do ato coator e assegurar a continuidade das 

investigações desenvolvidas no Inquérito Civil Público n. 1.34.001.002567/2008-32, 

sem prejuízo de que a magistrada recorrida (litisconsorte passiva necessária), assim 

desejando, nele preste depoimento, dentre outras providências de seu interesse 

probatório.

Na sequência, o Ministro Gurgel de Faria votou, acompanhando a 

divergência, e o Ministro Benedito Gonçalves, acompanhando o Relator.

Com o impedimento da Ministra Regina Helena Costa e o empate na 

votação, fui designada para efeito de composição de quorum, nos termos do art. 

55, parágrafo único, do RISTJ.

A litisconsorte passiva necessária juntou documentos (fls. 527/559e), 

requereu a suspensão do feito, até a decisão final do RE 852.475/SP (fls. 

564/579e), pedido indeferido, pelo Relator (fl s. 581/583e), tendo sido por ela 

interposto Agravo interno (fl s. 589/878e).

Passo ao voto.
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Conheço do Recurso Ordinário, que formula pedido consentâneo com 

aquele postulado na inicial da impetração, no sentido de anular o acórdão 

recorrido, “concedendo-se, por fi m, a segurança postulada, permitindo-se a 

regular instrução do Inquérito Civil em primeiro grau de jurisdição” (fl . 459e).

De início, verifi co que a alegada nulidade do ato impugnado, por ofensa aos 

princípios da jurisdição, da competência e do devido processo legal – arguida no 

Recurso Ordinário –, não fora suscitada, na inicial da impetração, tendo-a sido 

somente nas razões do presente Recurso Ordinário. Assim, inviável o seu exame, 

por se tratar de indevida inovação recursal. A propósito:

Administrativo. Recurso em mandado de segurança. Policial militar. Promoção. 

Requisitos. Demonstração insuficiente. Preterição não comprovada. Direito 

líquido e certo não verifi cado. Dilação probatória. Impossibilidade.

1. Hipótese na qual o recorrente, Capitão da Polícia Militar do Maranhão, 

objetiva por meio de mandado de segurança promoção ao posto de Major, com 

efeitos retroativos a 30.12.2011.

2. O pedido de Promoção em Ressarcimento de Preterição por Absolvição em 

Processo Crime não pode ser conhecido no presente feito por se tratar de inovação 

recursal, visto que não foi postulado na via do mandado de segurança, tampouco 

foi objeto de debates pelo Tribunal local. A matéria já foi, sucessivas vezes, objeto de 

apreciação por ambas as Turmas do Direito Público do STJ no sentido de que a ampla 

devolutividade do recurso ordinário não pode ser levada ao extremo de permitir-

se a livre discussão de questões que não foram objeto da inicial e sequer restaram 

enfrentadas pelo Tribunal de origem. Precedentes: RMS 41.477/GO, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10.3.2014.

3. O direito alegado na via mandamental deve ser comprovado de plano na 

inicial, mediante prova pré-constituída do direito líquido e certo do objeto de 

invocação, não havendo espaço para instrução probatória. Precedente: AgInt no 

RMS 50.060/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016.

4. Na espécie, o impetrante diz ter cumprido todos os requisitos essenciais 

para a promoção almejada, mas não prova. Deve, assim, ser mantido o acórdão 

recorrido que denegou a segurança se não houve demonstração cabal acerca do 

preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a ascensão na carreira (artigos 

13 e 14 da Lei n. 3.743/1975), permitindo o ajuizamento posterior da questão nas 

vidas ordinárias, se assim desejar o ora recorrente.

5. Recurso ordinário não provido (STJ, RMS 48.440/MA, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 04.10.2016).

Administrativo. Processual. Civil. Concurso público. Soldado. Militar estadual. 

Nota de corte. Clásula de barreira. Ausência de previsão de excedentes. 
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Repercussão geral no STF. RE 635.739/AL. Precedente do STJ. Critérios da nota de 

corte. Inovação recursal. Vedação. Ausência de direito líquido e certo.

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança ao 

pleito mandamental, no qual se postula a convocação para a segunda fase de 

concurso público, uma vez que inexiste previsão de convocação, para além dos 

classifi cados com nota de corte, em observância à cláusula de barreira.

2. O Edital era claro ao prever somente a aprovação para as demais fases do 

concurso público para soldado da polícia militar estadual aqueles aprovados com 

as maiores notas em uma proporção de três candidatos para cada vaga (fl . 23); no 

caso, a recorrente foi aprovada na 20ª colocação (fl . 37), ao passo em que foram 

chamados 14 (quatorze) candidatas em razão de empates.

3. Não há o direito líquido e certo postulado, uma vez que o Supremo Tribunal 

Federal já fi xou, em sede de repercussão geral, que é lícita a previsão de cláusulas 

de barreira na aplicação de concursos públicos (RG no RE 635.739/AL). Nesse 

sentido: AgRg no RMS 44.171/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Primeira Turma, DJe 15.5.2015.

4. A insurgência contra os critérios para o cômputo da cláusula de barreira (nota 

de corte) não foi manejada na inicial e, assim, não pode ser objeto de apreciação 

no recurso ordinário, uma vez que é vedada a inovação recursal. Precedente: RMS 

41.477/GO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10.3.2014.

Recurso ordinário improvido (STJ, RMS 47.771/MS, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe de 1º.12.2015).

Recurso ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Soldado 

da Polícia Militar de Goiás. Posse. Exigência de curso superior antes do curso de 

formação. Legalidade. Súmula 266/STJ. Inovação recursal. Impossibilidade.

1. No Estado de Goiás, por força do que dispõe o art. 2º, § 4º, da Lei Estadual 

n. 16.928/2010, a formação do policial se dá após a posse. É, portanto, legal a 

cláusula editalícia que requer a comprovação de escolaridade antes do ingresso 

no curso de formação. Súmula 266/STJ.

2. O esforço para provocar o debate, em sede de recurso ordinário, de teses que, 

ausentes da impetração, não foram discutidas na origem, caracteriza intolerável 

inovação recursal, em violação do princípio tantum devolutum quantum 

appellatum.

3. Recurso Ordinário a que se nega provimento (STJ, RMS 41.477/GO, Rel. 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 10.03.2014).

Em relação às demais alegações, peço vênia ao Ministro Relator e ao 

Ministro Benedito Gonçalves, para acompanhar a divergência, inaugurada pelo 

Ministro Sérgio Kukina.
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Com efeito, destaca o acórdão recorrido, in verbis:

Como esclarecido na inicial da segurança, o inquérito administrativo foi 

instaurado para apurar a suposta omissão de rendimentos no imposto de renda 

referente aos anos de 2002, 2003 e 2004, no montante de R$ 1.372.144,87 (um 

milhão, trezentos e setenta e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e 

sete centavos).

Referida irregularidade teria sido descoberta no curso de ação penal em 

trâmite perante este C. Órgão, instaurada para investigar a prática, em tese, 

do crime de corrupção passiva pela juíza, na qual tomou-se conhecimento de 

imóveis adquiridos pela acusada cujos valores de mercado divergiam dos valores 

constantes das escrituras levadas ao registro imobiliário.

Segundo o Ministério Público Federal há suspeita de incompatibilidade entre o 

patrimônio ostentado pela magistrada e a renda por ela auferida, justifi cando-se, 

portanto, as diligências realizadas de modo a comprovar ou não a existência de 

patrimônio a descoberto, conduta tipifi cada no art. 9º, VII, da Lei de Improbidade 

(fl . 411e).

Em face da suspeita de prática de suposto ato de improbidade, pela 

Magistrada, instaurou o Ministério Público Federal Inquérito Civil, para apurar 

os fatos.

A decisão do Corregedor Regional, impugnada no presente writ, entendeu 

que apenas o Tribunal ao qual vinculado a Magistrada teria competência 

para investigar os aludidos fatos, pelo que determinou que, quanto a ela, não 

prosseguisse o Inquérito Civil – porque instaurado procedimento administrativo 

para apurar os mesmos fatos, no âmbito da Corregedoria –, determinando, 

ainda, que, se porventura o citado Inquérito Civil cuidasse de fatos outros, 

o Ministério Público deveria comunicá-los à Corregedoria, para a devida 

apuração (fl . 280e).

De início, cumpre destacar que, nos termos da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, “excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados 

pelo Presidente da República (art. 85, V), cujo julgamento se dá em regime 

especial pelo Senado Federal (art. 86), não há norma constitucional alguma que 

imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer 

das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4º. Seria incompatível 

com a Constituição eventual preceito normativo infraconstitucional que 

impusesse imunidade dessa natureza” (STJ, Rcl 2.790/SC, Rel. Ministro Teori 

Albino Zavascki, Corte Especial, DJe de 04.03.2010). Nesse sentido:
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Ação de improbidade originária contra Membros do Tribunal Regional do 

Trabalho. Lei n. 8.429/1992. Legitimidade do regime sancionatório. Edição de 

portaria com conteúdo correcional não previsto na legislação. Ausência do 

elemento subjetivo da conduta. Inexistência de improbidade.

1. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do STJ é no sentido de que, 

excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República 

(art. 85, V), cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (art. 86), 

não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a 

crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas 

no art. 37, § 4º. Seria incompatível com a Constituição eventual preceito normativo 

infraconstitucional que impusesse imunidade dessa natureza (Rcl 2.790/SC, DJe de 

04.03.2010).

2. Não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade 

é ilegalidade tipifi cada e qualifi cada pelo elemento subjetivo da conduta do 

agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para 

a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a 

tipifi cação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei n. 8.429/1992, ou pelo 

menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10.

3. No caso, aos demandados são imputadas condutas capituladas no art. 11 

da Lei n. 8.429/1992 por terem, no exercício da Presidência de Tribunal Regional 

do Trabalho, editado Portarias afastando temporariamente juízes de primeiro 

grau do exercício de suas funções, para que proferissem sentenças em processos 

pendentes. Embora enfatize a ilegalidade dessas Portarias, a petição inicial não 

descreve nem demonstra a existência de qualquer circunstância indicativa de 

conduta dolosa ou mesmo culposa dos demandados.

4. Ação de improbidade rejeitada (art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/1992) (STJ, AIA 

30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe de 28.09.2011).

Além disso, após o julgamento da ADI 2.797/DF – na qual o Supremo 

Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 10.628/2002, que 

acrescentou os §§ 1º e 2º ao art. 84 do CPP –, o Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento no sentido de que “não existe foro privilegiado por 

prerrogativa de função para o processamento e julgamento da ação civil pública 

de improbidade administrativa” (STJ, AgRg na AIA 32/AM, Rel. Ministro João 

Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 13.05.2016). Nesse sentido:

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental. Ação civil pública 

por suposto ato de improbidade administrativa. Competência jurisdicional. 

Desembargador TJ/RR no polo passivo da ação. Entendimento da Corte Superior 

deste STJ de que a prerrogativa de foro das ações criminais não inclui feitos de índole 

cível. Precedente: QO na AIA 44/AM e 45/AM, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 19.3.2014. 

Agravo regimental de Mauro José do Nascimento Campello desprovido.
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1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de 

Questão de Ordem nas AIA 44/AM e 45/AM, determinou a remessa da Ação de 

Improbidade Administrativa às Instâncias Ordinárias, ao fi rmar a compreensão 

de que a prerrogativa de foro, estabelecida unicamente para ações criminais, 

prevista como regra de exceção na Constituição Federal, não admite interpretação 

extensiva para incluir outras de índole cível (AIA 45/AM, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 

19.3.2014).

2. Em virtude dessa conclusão, não há óbice algum a que um Juiz de Primeira 

Instância processe e julgue Desembargador de Tribunal de Justiça, pois, por 

simetria, não se admite seja adotada orientação diversa em relação ao disposto no 

art. 105, I, a da Carta da República, que trata do foro especial para julgamento de 

Desembargadores nos crimes comuns e de responsabilidade. Precedente: EDcl no 

REsp 1.489.024/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 28.8.2015.

3. Agravo Regimental de Mauro José do Nascimento Campello desprovido (STJ, 

AgRg na AIA 39/RO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe 

de 03.05.2016).

Questão de ordem. Ação de improbidade administrativa. Réus Desembargadores 

de TRT. Competência das instâncias ordinárias. Prerrogativa de foro adstrita à 

persecução criminal. Reformulação do entendimento da Corte Especial do STJ. 

Devolução dos autos à origem.

1. “A ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas 

instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro 

privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade” (AgRg na Rcl 12.514/

MT, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em 16.09.2013, DJe 

26.09.2013).

2. Questão de ordem resolvida com a determinação de devolução dos autos ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que se julgue as apelações pendentes 

(STJ, AIA 45/AM, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 28.05.2014).

Além disso, cumpre destacar que, de conformidade com o art. 12 da Lei 

n. 8.429/1992 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a apuração 

de falta disciplinar realizada no PAD não se confunde com a ação de improbidade 

administrativa, esta sabidamente processada perante o Poder Judiciário, a quem cabe 

a imposição das sanções previstas nos incisos do art. 12 da Lei n. 8.429/1992”, de 

modo que “há reconhecida independência das instâncias civil, penal e administrativa, 

que é afastada quando a esfera penal taxativamente afi rmar que não houve o fato, 

e/ou, acaso existente, houver demonstrações inequívocas de que o agente não foi o 

seu causador. Este fundamento, inclusive, autoriza a conclusão no sentido de que as 

penalidades aplicadas em sede de processo administrativo disciplinar e no âmbito 

da improbidade administrativa, embora possam incidir na restrição de um mesmo 
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direito, são distintas entre si, tendo em vista que se assentam em distintos planos” (STJ, 

REsp 1.364.075/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

DJe de 02.12.2015). Nesse sentido: STJ, RMS 48.361/MT, Rel. Ministro Og 

Fernandes, Segunda Turma, DJe de 11.09.2015; AgRg no AREsp 587.848/RS, 

Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 15.12.2014; REsp 1.186.787/

MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 05.05.2014.

Por fi m, ressalte-se que, nos termos do art. 129, III, da Constituição 

Federal, é função institucional do Ministério Público, “promover o inquérito 

civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”.

Já o art. 17 da Lei n. 8.429/1992 prevê que “a ação principal, que terá o 

rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica 

interessada”.

Nesse contexto, levando em conta tais premissas, entendo que não há óbices 

para que o Ministério Público Federal, como legitimado a propor a respectiva 

ação civil pública por ato de improbidade administrativa, instaure, previamente, 

inquérito civil, a fi m de melhor elucidar os fatos, mesmo que o investigado seja 

magistrado. Nesse sentido os precedentes do STJ, que entenderam descabida 

a impetração de Mandado de Segurança para impedir a instauração ou o 

prosseguimento de inquérito civil, contra magistrado, para apurar a prática de 

suposto ato de improbidade administrativa:

Processual Civil. Administrativo. Recurso especial. Mandado de segurança. 

Trancamento de inquérito civil. Improbidade administrativa. Foro por prerrogativa de 

função. Desembargador Federal. Lei n. 10.628/2002 declarada inconstitucional pelo 

STF (ADI 2.797/DF). Suposto esgotamento do objeto do procedimento investigatório. 

Inadequação de tal afirmação pelo Poder Judiciário. Juízo de convencimento 

exclusivo do representante do Ministério Público. Competência do parquet federal em 

primeiro grau de jurisdição para instaurar e presidir o inquérito civil. Provimento do 

recurso especial.

1. No caso dos autos, o representante do Ministério Público Federal em primeiro 

grau de jurisdição instaurou o inquérito civil público n. 01/2002, objetivando 

a investigação de suposta prática de atos de improbidade administrativa 

(irregularidades e falhas no sistema de distribuição de processos - fl . 29) cometidos 

pelo ora recorrido, desembargador federal do c. Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região, dentre outros investigados.

2. Contra o referido inquérito civil, o ora recorrido impetrou mandado de 

segurança no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, objetivando o trancamento 
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defi nitivo do procedimento investigatório, no qual foi concedido o mandamus sob os 

fundamentos da confi guração de foro especial por prerrogativa de função, em face 

do advento da Lei n. 10.628/2002, bem como do esgotamento das investigações no 

inquérito civil.

3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 2.797/DF, “para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 

10.628, de 24 de dezembro de 2002, que acresceu os §§ 1º e 2º ao artigo 84 do Código 

de Processo Penal” (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 26.9.2005, p. 36). Desse 

modo, em face do efeito vinculante da referida decisão, não há falar em foro especial 

por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa, bem como 

no inquérito civil instaurado para investigar a suposta prática dos referidos atos. 

Precedentes da Corte Especial deste Tribunal Superior.

4. “O inquérito civil, pois, é instrumento de investigação exclusivo do Ministério 

Público, que tramita em sua via administrativa, instaurado e presidido por membro 

dessa Instituição, para a apuração de fatos ou atos eventualmente atentatórios 

ao interesse público, difuso ou coletivo, inclusive, portanto, transgressores da 

probidade administrativa, e tem por objeto coletar elementos probatórios para 

formação do convencimento do órgão ministerial sobre o ajuizamento de ação 

civil (pública ou de improbidade administrativa) ou sobre seu arquivamento 

por não-configuração, na essência, ou, por falta de provas, do fato violador 

investigado ou de sua autoria.” (FILHO, Marino Pazzaglini, ‘Lei de Improbidade 

Administrativa Comentada’, 2ª edição, São Paulo: Ed. Atlas, 2005, p. 174).

5. Assim, não se pode afastar a competência atribuída pela Constituição Federal 

ao Ministério Público para instaurar inquérito civil (art. 129, III), obstruindo a 

investigação dos graves fatos noticiados nos autos, sob o fundamento de eventual 

esgotamento ou inutilidade do procedimento investigatório. Tais considerações 

somente poderão ser afi rmadas após o encerramento das investigações e, apenas, 

pelo órgão do Ministério Público competente que preside o inquérito civil.

6. Portanto, impõe-se o destrancamento do referido inquérito civil em face da 

manifesta competência do órgão do Ministério Público Federal, atuante em primeiro 

grau de jurisdição, para instaurar e presidir inquérito civil objetivando a investigação 

de fatos prováveis configuradores de atos de improbidade administrativa, e, 

eventualmente, ajuizar possível ação civil contra os investigados.

7. Recurso especial provido para denegar a segurança concedida pelo Tribunal 

de origem (STJ, REsp 644.287/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJU 

de 1º.02.2007).

Administrativo. Mandado de segurança para impedir instauração de inquérito 

civil. Apuração de ato de improbidade cometido por Magistrado. Violação de 

dispositivo constitucional: Descabimento do recurso especial. Ofensa ao art. 535 

do CPC. Fundamentação defi ciente: Súmula 284/STF.

1. Descabe ao STJ, em sede de recurso especial, analisar possível ofensa a 

dispositivo constitucional.
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2. Incide a Súmula 284/STF se o recorrente, a pretexto de violação do art. 535 

do CPC, limita-se a fazer alegações genéricas, sem indicação precisa da omissão, 

contradição ou obscuridade do julgado. Inúmeros precedentes desta Corte.

3. O STJ tem entendido que as autoridades com prerrogativa de foro em razão 

da função não gozam do benefício quando se trata de ação civil pública por 

improbidade administrativa, inclusive poque o STF, no julgamento da ADIn 2.797, 

declarou a inconstitucionalidade do art. 84, § 2º, do CPP, com redação dada pela Lei 

n. 10.628/2002.

4. O controle interna corporis do Tribunal, através do Corregedor-Geral, não exclui 

a legitimidade do Ministério Público para instaurar inquérito civil e, posteriormente, 

ajuizar ação por ato de improbidade praticado, em tese, por magistrado.

5. Violação dos arts. 8º, § 1º da Lei n. 7.347/1985, 25, IV, ‘a’ e ‘b’, da Lei n. 

8.625/1993 e 22 da Lei n. 8.429/1992.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido (STJ, REsp 

783.823/GO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 26.05.2008).

Por fi m, também entendo que, no caso, o ofício de fl . 274e, encaminhado 

à Magistrada investigada, não implicou em ofensa às prerrogativas da 

Magistratura, em especial àquela prevista no art. 33, IV, da LOMAN (não estar 

sujeito a notifi cação ou a intimação para comparecimento, salvo se expedida por 

autoridade judicial).

Com efeito, no referido ato, apenas fora solicitado o comparecimento da 

Magistrada para prestar depoimento pessoal, nos autos do Inquérito Civil 

Público, solicitando que fossem indicados “dia, hora e local adequados para 

o respectivo depoimento a partir de 1º de setembro de 2009”. Não houve 

determinação de comparecimento ou ameaça de imposição de qualquer medida, 

em caso de não atendimento à solicitação.

Assim, antes de violar as prerrogativas da Magistrada, tal solicitação, nos 

termos em que formulada, permitiu o acesso da defesa à investigação, facultando 

que apresentasse sua versão sobre os fatos.

E, nos termos do art. 33, IV, da LOMAN – que dispõe que o magistrado 

não está sujeito a notificação ou intimação para comparecimento, salvo se 

expedida por autoridade judicial –, a Magistrada investigada tem a prerrogativa de, 

querendo, não atender tal solicitação, sem que tal conduta a sujeite a qualquer 

medida coercitiva.

Como bem destacado no voto-vogal do Ministro Gurgel de Faria, a regra 

é a observância da aludida prerrogativa do juiz, inserta no art. 33, IV, da Lei 

Complementar n. 35/1979.
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Entretanto – repito –, entendo que o ofício de fl . 274e não a desrespeita, 

pois apenas solicita o comparecimento da Magistrada, sem lhe impor qualquer 

ameaça pelo não comparecimento, v.g., a condução coercitiva.

Se tal viesse a ocorrer, não haveria dúvida quanto à ilegalidade de tal ato, 

ensejando pronta reparação, na via judicial.

Desta forma, nos termos em que posta a questão, acompanho os 

fundamentos lançados pelo Ministro Sérgio Kukina, em seu voto-vista, no 

sentido de que:

No caso, dos autos, a magistrada estava sendo investigada em sede de inquérito 

civil presidido por membro do Ministério Público, a quem, por certo, não seria lícito 

nem ético suprimir a possibilidade de a juíza, assim querendo, oferecer elementos de 

prova e prestar sua versão pessoal sobre os fatos sindicados.

Logo, não se pode conceber que, à guisa de suposta preservação de prerrogativa 

funcional (receber convocação somente através de outra autoridade judicial), 

acabe-se, em verdade, por suprimir de magistrado a faculdade de intervir em 

grave investigação na qual esteja a lhe irrogar o cometimento, em tese, de ato de 

improbidade. Prerrogativa, cumpre asseverar, não se confunde com dever, por 

isso que, a critério pessoal do juiz, poderá ele atender a notifi cação emanada de 

autoridade estranha ao Judiciário.

Harmoniza-se, assim, o dever, de um lado, de o Ministério Público para a 

instauração e condução de inquérito civil com o fi to de apurar a existência de ato 

ímprobo atribuído a magistrado, tal como indica a remansosa jurisprudência já 

transcrita nesse voto, deve-se compatibilizar, nos termos sugeridos, as garantias 

trazidas na LOMAN e a responsabilidade institucional do Parquet.

Ante o exposto, ousando dissentir da conclusão a que chegou o eminente 

Relator, dou provimento ao recurso ordinário para, cassando o acórdão 

hostilizado, conceder a segurança postulada pelo Ministério Público recorrente, 

em ordem a declarar a nulidade do ato coator e assegurar a continuidade das 

investigações desenvolvidas no Inquérito Civil Público n. 1.34.001.002567/2008-32, 

sem prejuízo de que a magistrada recorrida (litisconsorte passiva necessária), assim 

desejando, nele preste depoimento, dentre outras providências de seu interesse 

probatório.

Ante o exposto, pedindo a mais respeitosa vênia ao Relator e ao Ministro 

Benedito Gonçalves, acompanho a divergência, para dar provimento ao Recurso 

Ordinário.

É como voto.
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 52.704-PR 

(2016/0324184-8)

Relator: Ministro Gurgel de Faria

Recorrente: AFRAC - Associação Brasileira de Automação Comercial

Advogados: Mauro Cristiano Morais e outro(s) - PR026378

Djeimy Cristine de Souza Siqueira e outro(s) - PR068180

Recorrido: Estado do Paraná

Procurador: Dulce Esther Kairalla e outro(s) - PR022601

EMENTA

Administrativo e Tributário. Nota fi scal eletrônica. Instituição 

em substituição aos equipamentos emissores de cupons fiscais. 

Possibilidade.

1. Só é cabível a impetração de mandado de segurança contra ato 

normativo quando se constatar a produção de efeitos concretos sobre 

o direito que se quer preservado.

2. O comando da Resolução n. 145/2015, no sentido de 

obstar, a partir de janeiro de 2015, autorizações para o uso de novos 

equipamentos emissores de documentos fi scais tem impacto direto 

no mercado das sociedades empresárias que os comercializam, uma 

vez que, não mais sendo emitidas as referidas autorizações, não mais 

haverá a venda de novos equipamentos, já que fi caria esvaziado o 

interesse dos empresários por eles, de modo que a Súmula 266 do 

Supremo Tribunal Federal não é óbice à impetração do writ.

3. À luz  do art. 23 da Lei  n. 12.016/2009, verifica-se ser 

tempestiva a impetração, porquanto a resolução atacada fora publicada 

no Diário Oficial do Estado aos 09.04.2015 e a petição inicial 

protocolizada aos 07.08.2015.

4. O direito material, cuja existência é defendida pela associação 

no mandamus, é exclusivo das associadas (comercialização de 

equipamentos emissores), o que indica a existência de substituição 

processual e dispensa a exigência de prévia autorização expressa dos 

associados como condição para a impetração, bastando a estatutária.
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5. A existência de norma geral federal (Lei n. 9.532/1997), ainda 

que devidamente regulamentada, a respeito do uso de equipamento 

Emissor de Cupom Fiscal – ECF não impede a instituição da nota fi scal 

eletrônica pelo Estado do Paraná, mormente diante do que dispõem 

os §§ 2º e 3º do art. 24 da Constituição Federal, respectivamente: “a 

competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui 

a competência suplementar dos Estados”; e, “inexistindo lei federal 

sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa 

plena, para atender a suas peculiaridades”.

6. Hipótese em que a instituição da nota fiscal eletrônica 

decorre de competência constitucional atribuída ao Estado do Paraná 

e encontra autorização nos arts. 1º e seguintes do Anexo IX do 

Decreto n. 6.080/2012 – Regulamento do ICMS, o que dá respaldo 

à Resolução n. 145/2015, da Secretaria da Fazenda do Estado do 

Paraná, e revela a inexistência de ato ilegal ou abusivo.

7. Recurso ordinário 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, por 

unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança 

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), 14 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 26.4.2017

RELATÓRIO

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

por Associação Brasileira de Automação Comercial – AFRAC contra acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa é a 

seguinte:
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1) Direito Administrativo. Mandado de segurança. Resolução n. 145/2015 - 

SEFA, que não mais concede autorizações para uso de Equipamento de Cupom 

Fiscal - ECF. Ausência de respaldo normativo que demonstre ilegalidade do ato 

atacado.

a) A Lei n. 9.532/1997, em seu artigo 61, § 2º, dispõe que: “as empresas que 

exercem a atividade de venda ou revenda de bens a varejo e as empresas 

prestadoras de serviços estão obrigadas ao uso de equipamento Emissor de 

Cupom Fiscal - ECF. (...) § 2º Qualquer outro meio de emissão de nota fiscal, 

inclusive o manual, somente poderá ser utilizado com autorização específi ca da 

unidade da Secretaria de Estado da Fazenda, com jurisdição sobre o domicílio 

fi scal da empresa interessada”.

b) Por sua vez, o ato atacado, artigo 6º da Resolução n. 145/2015, da Secretaria 

de Estado da Fazenda, dispõe que a partir de 1º de agosto de 2015 não será mais 

concedida autorização de uso de novos equipamentos ECF para emissão de 

documentos fi scais destinados à venda de mercadorias.

c) Observe-se que o referido artigo não altera o regime normativo da Lei n. 

9.532/1997, mas apenas regula a atividade interna da Administração Paranaense 

no tocante à sua atividade (poder de polícia) de conceder autorização às 

máquinas emissoras de ECF.

d) É uma regulação de sua própria competência, garantida pelo poder de 

autotutela que objetiva a modernização da fiscalização tributária estadual, 

induzindo a adoção da NFC-e, sem, com isso, restringir ou proibir as máquinas 

emissoras de cupom fi scal, promovendo sua necessária superação de maneira 

gradual e paulatina, compatível com o princípio da eficiência (artigo 37 da 

Constituição Federal).

e) Assim, não há respaldo normativo que demonstre uma inequívoca 

ilegalidade no dispositivo contra o qual se impetrou este Mandado de Segurança.

2) Segurança denegada.

A recorrente defende em síntese (e-STJ fl s. 241 e seguintes):

[...] observando critérios difundidos pela ciência jurídica para permitir a 

interpretação das normas, um parágrafo pode complementar o caput, mas em 

hipótese alguma contradizê-lo, contrariá-lo ou simplesmente ser o veículo para 

proibir o que o caput exigia.

Portanto, qualquer outro meio de emissão de nota fi scal, além do ECF, pode 

ser permitido com autorização específi ca da unidade da Secretaria de Estado da 

Fazenda (§ 2º do Artigo 61 da Lei n. 9.532/1997). É isso o que diz a norma.

Mas evidentemente, a norma não diz que esse parágrafo autoriza o usuário do 

outro meio de emissão de nota fi scal, seja ele qual for, a proibir o meio próprio, 

exigido por lei, de emissão de nota fi scal (ECF).
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Naturalmente que, respeitando os contornos existentes nas normas em 

evidencia, o Impetrante, ora recorrente, não está buscando a tutela jurisdicional, 

para impedir que a Autoridade Coatora regulamente a Nota Fiscal Eletrônica ao 

Consumidor (NFC-e), mas apenas que não proíba a utilização do ECF, por se tratar 

de um direito liquido e certo, previsto em lei (Art. 61 da Lei Federal n. 9.532/1997).

[...]

Com isso, percebemos, entre outros aspectos que a utilização do equipamento 

Emissor de Cupom Fiscal é obrigatória, e sua utilização transcende os interesses 

das Unidades da Federação, atingindo frontalmente também o interesse da 

União.

Percebemos também que a matéria é caracterizada pela competência 

concorrente (Artigo 24 da Constituição Federal - CF) e este é, naturalmente, o 

entendimento manifestado pela doutrina sobre o tema:

[...]

Nestas condições, o Estado terá competência suplementar (Art. 24, § 1º), mas a 

norma que instituir perderá efi cácia se contrariar a norma geral.

[...]

Neste contexto é evidente a ilegalidade e inconstitucionalidade contidas no 

ato de proibir a utilização do ECF, com respaldo na Resolução Sefaz n. 145/2015.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Paraná, nas quais sustenta, 

preliminarmente, a obrigatoriedade de extinção do processo, sem resolução do 

mérito, tendo em vista a ilegitimidade ativa da associação para a impetração do 

writ, uma vez que não há, nos autos, ata da assembleia geral com deliberação a 

respeito da pretensão mandamental em favor dos associados nem autorização 

dos associados; e, no mérito, a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder na 

edição do ato impugnado (e-STJ fl s. 278/284).

Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso (fl s. 

294/300).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator): Em agosto de 2015, a 

Associação Brasileira de Automação Comercial – AFRAC impetrou mandado de 

segurança coletivo contra ato atribuído ao Secretário da Fazenda do Estado do 

Paraná, consistente na edição da Resolução n. 145/2015, a qual estabeleceria 
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“a obrigatoriedade da utilização da Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica 

(NFC-e) em substituição, destacadamente, ao Cupom Fiscal Emitido por 

equipamento ECF – Emissor de Cupom Fiscal, para os contribuintes 

paranaenses” (e-STJ fl . 5).

Conforme a causa de pedir, essa resolução, “ao proibir a utilização e 

comercialização de ECF, violou direito líquido e certo de um setor inteiro 

da economia – incluindo as empresas associadas à impetrante – de continuar 

a realizar suas atividades econômicas: fabricação e comercialização dos 

equipamentos ECF” (e-STJ fl . 9).

Este, a propósito, o teor da Resolução n. 145/2015, da Secretaria da 

Fazenda do Estado do Paraná:

O Secretário de Estado da Fazenda, com fundamento nos Ajustes SINIEF 1/2013, 

22/2013 e 5/2014; no inciso XIV do art. 45 da Lei n. 8.485, de 3 de junho de 1987; 

no § 4º do art. 26 da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006; e no 

art. 17 da Lei Complementar n. 131, de 28 de setembro de 2010, Resolve:

Art. 1º Fica estabelecida a obrigatoriedade da utilização da Nota Fiscal 

eletrônica - NF-e, modelo 65, denominada “Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 

- NFC-e”, a que se refere o § 5º do art. 1º do Anexo IX do Regulamento do ICMS, 

aprovado pelo Decreto n. 6.080, de 28 de setembro de 2012, em substituição 

à Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, e ao Cupom Fiscal emitido por 

equipamento ECF - Emissor de Cupom Fiscal, para os contribuintes paranaenses 

enquadrados nos códigos da Classifi cação Nacional de Atividades Econômicas - 

CNAE relacionados, a partir das seguintes datas:

I - 1º de julho de 2015:

4731-8/00 - Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores

II - 1º de agosto de 2015:

5611-2/01 - Restaurantes e Similares

5611-2/02 - Bares e Outros Estabelecimentos Especializados em Servir Bebidas

5611-2/03 - Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares 5612-1/00 - Serviços 

Ambulantes de Alimentação

5620-1/01 - Fornecimento de Alimentos Preparados Preponderantemente para 

Empresas

5620-1/02 - Serviços de Alimentação para Eventos e Recepções - Bufe

5620-1/03 - Cantinas - Serviços de Alimentação Privativos

5620-1/04 - Fornecimento de Alimentos Preparados Preponderantemente para 

Consumo Domiciliar 
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4756-3/00 - Comércio Varejista Especializado de Instrumentos Musicais e 

Acessórios

4761-0/01 - Comércio Varejista de Livros

4761-0/02 - Comércio Varejista de Jornais e Revistas

4762-8/00 - Comércio Varejista de Discos, Cds, Dvds e Fitas

4774-1/00 - Comércio Varejista de Artigos de Óptica

4782-2/02 - Comércio Varejista de Artigos de Viagem

4789-0/06 - Comércio Varejista de Fogos de Artifício e Artigos

Pirotécnicos

4789-0/09 - Comércio Varejista de Armas e Munições

III - 1º de setembro de 2015:

4511-1/01 - Comércio a Varejo de Automóveis, Camionetas e Utilitários Novos 

4511-1/02 - Comércio a Varejo de Automóveis, Camionetas e Utilitários Usados

4530-7/03 - Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos para Veículos 

Automotores

4530-7/04 - Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Usados para Veículos 

Automotores

4530-7/05 - Comércio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras-de-Ar

4541-2/03 - Comércio a Varejo de Motocicletas e Motonetas Novas

4541-2/04 - Comércio a Varejo de Motocicletas e Motonetas Usadas

4541-2/05 - Comércio a Varejo de Peças e Acessórios para Motocicletas e 

Motonetas

4732-6/00 - Comércio Varejista de Lubrifi cantes

4784-9/00 - Comércio Varejista de Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP)

4782-2/01 - Comércio Varejista de Calçados

4755-5/01 - Comércio Varejista de Tecidos

4755-5/02 - Comércio Varejista de Artigos de Armarinho

4789-0/01 - Comércio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos

IV - 1º de outubro de 2015:

4721-1/01 - Padaria e Confeitaria com Predominância de Produção Própria

4721-1/02 - Padaria e Confeitaria com Predominância de Revenda

4783-1/01 - Comércio Varejista de Artigos de Joalheria

4783-1/02 - Comércio Varejista de Artigos de Relojoaria

4785-7/99 - Comércio Varejista de Outros Artigos Usados
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4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de 

Informática

4789-0/05 - Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários

4789-0/99 - Comércio Varejista de Outros Produtos não Especificados 

Anteriormente

4753-9/00 - Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos 

de Áudio e Vídeo

4754-7/01 - Comércio Varejista de Móveis

4754-7/03 - Comércio Varejista de Artigos de Iluminação

4752-1/00 - Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e 

Comunicação

V - 1º de novembro de 2015:

4781-4/00 - Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios

4751-2/02 - Recarga de Cartuchos para Equipamentos de Informatica

4785-7/01 - Comércio Varejista de Antiguidades

4789-0/02 - Comércio Varejista de Plantas e Flores Naturais

4789-0/03 - Comércio Varejista de Objetos de Arte

4789-0/07 - Comércio Varejista de Equipamentos para Escritório

4741-5/00 - Comércio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura

4742-3/00 - Comércio Varejista de Material Elétrico

4744-0/03 - Comércio Varejista de Materiais Hidráulicos

4744-0/04 - Comércio Varejista de Cal, Areia, Pedra Britada, Tijolos e Telhas

4744-0/05 - Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especifi cados 

Anteriormente

4744-0/06 - Comercio Varejista de Pedras para Revestimento

4744-0/99 - Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral

VI - 1º de dezembro de 2015:

4713-0/01 - Lojas de Departamentos ou Magazines

4713-0/02 - Lojas de Variedades, exceto Lojas de Departamentos ou Magazines

4713-0/03 - Lojas “Duty Free” de Aeroportos Internacionais

4729-6/01 - Tabacaria

4729-6/02 - Comercio Varejista de Mercadorias em Lojas de Conveniencia

4763-6/01 - Comércio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos

4763-6/02 - Comércio Varejista de Artigos Esportivos
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4763-6/04 - Comércio Varejista de Artigos de Caça, Pesca e Camping

4763-6/03 - Comércio Varejista de Bicicletas e Triciclos, Peças e Acessórios

4763-6/05 - Comércio Varejista de Embarcações e Outros Veículos Recreativos, 

Peças e Acessórios

4761-0/03 - Comércio Varejista de Artigos de Papelaria

4755-5/03 - Comércio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho

4757-1/00 - Comércio Varejista Especializado de Peças e Acessórios para 

Aparelhos Eletroeletrônicos para Uso Doméstico, exceto Informática

4759-8/01 - Comércio Varejista de Artigos de Tapeçaria, Cortinas e Persianas

4759-8/99 - Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Doméstico Não 

Especifi cados Anteriormente

4754-7/02 - Comércio Varejista de Artigos de Colchoaria

4721-1/04 - Comércio Varejista de Doces, Balas, Bombons e Semelhantes

4723-7/00 - Comércio Varejista de Bebidas

4772-5/00 - Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de 

Higiene Pessoal

4789-0/04 - Comércio Varejista de Animais Vivos e de Artigos e Alimentos para 

Animais de Estimação

4789-0/08 - Comércio Varejista de Artigos Fotográfi cos e para Filmagem

4743-1/00 - Comércio Varejista de Vidros

4744-0/01 - Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas

4744-0/02 - Comércio Varejista de Madeira e Artefatos

VII - 1º de janeiro de 2016:

4711-3/01 - Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de 

Produtos Alimentícios - Hipermercados

4711-3/02 - Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de 

Produtos Alimentícios - Supermercados

4712-1/00 - Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de 

Produtos Alimentícios - Mini-Mercados, Mercearias e Armazéns

4721-1/03 - Comércio Varejista de Laticínios e Frios

4722-9/01 - Comércio Varejista de Carnes - Açougues

4722-9/02 - Peixaria

4724-5/00 - Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros

4729-6/99 - Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou 

Especializado em Produtos Alimentícios Não Especifi cados Anteriormente
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4771-7/01 - Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, Sem Manipulação de 

Formulas

4771-7/02 - Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, Com Manipulação de 

Formulas

4771-7/03 - Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Homeopáticos

4771-7/04 - Comércio Varejista de Medicamentos Veterinários

4773-3/00 - Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos Todos os 

Contribuintes que Promovam Operações de Comércio Varejista

Parágrafo único. A partir de 1º de agosto de 2015 os contribuintes que se 

inscreverem no CAD/ICMS - Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Paraná 

estarão sujeitos à obrigatoriedade prevista no “caput”.

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução deve-se considerar o código da CNAE 

principal do contribuinte, bem como os secundários, conforme conste em seus atos 

constitutivos ou em seus cadastros, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ 

da RFB - Receita Federal do Brasil e no CAD/ICMS.

Art. 3º Nas operações de saídas a varejo, em substituição aos documentos 

referidos no “caput” do art. 1º, fi ca facultada a emissão de NF-e, modelo 55.

Parágrafo único. Nas operações de saídas a varejo realizadas fora do 

estabelecimento, relativas às saídas de mercadorias remetidas sem destinatário 

certo a que se refere o art. 330 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 

n. 6.080, de 28 de setembro de 2012, o contribuinte poderá, alternativamente, 

emitir a Nota Fiscal de Consumidor, modelo 2, desde que os documentos fi scais 

relativos à remessa e ao retorno sejam NF-e, modelo 55.

Acrescentado o parágrafo único ao art. 3º pelo art. 1º da Resolução SEFA n. 

1.340/2016, produzindo efeitos a partir de 4.10.2016 (publicação)

Art. 4º Para atender o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado do 

Paraná, o contribuinte sujeito à obrigatoriedade prevista no art. 1º poderá optar 

em continuar a emitir os documentos fi scais a seguir descritos até a data de 31 

de dezembro de 2016, desde que entregue a Escrituração Fiscal Digital - EFD no 

prazo regulamentar, conforme disposto no Ajuste SINIEF 2/2009 e no Capitulo VIII 

do Regulamento do ICMS:

I - Cupom Fiscal por ECF que já tenha autorização de uso até a data da 

obrigatoriedade da NFC-e;

II - Nota Fiscal de Consumidor, modelo 2, que já tenha Autorização de 

Impressão de Documentos Fiscais - AIDF até a data da obrigatoriedade da NFC-e.

Parágrafo único. Os contribuintes de que trata o inciso I do art. 1º devem 

considerar como data limite da regra de que trata o “caput”, o dia 31 de dezembro 

de 2015.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

308

Acrescentado o parágrafo único ao art. 4º pelo art. 1º da Resolução SEFA n. 

1.072/2015, produzindo efeitos a partir de 10.11.2015.

Art. 5º O contribuinte optante pelo regime tributário do Simples Nacional, 

nos termos da, Lei Complementar n. 123 Lei Complementar n. 123, de 14 de 

dezembro de 2006, com faturamento anual inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e 

sessenta mil reais), poderá:

I - autorizar NFC-e em contingência com prazo superior a 24 (vinte e quatro) 

horas, em todas as suas operações, desde que transmita até o dia 20 do mês 

subsequente àquele em que a NFC-e foi emitida;

II - alternativamente à entrega da EFD, prestar as informações dos documentos 

fi scais relacionados nos incisos I e II do art. 4º por meio de serviço disponibilizado 

na área restrita do Portal da SEFA/PR – Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná, 

a ser regulamentado por norma de procedimento.

Art. 6º A partir de 1º de agosto de 2015 não será mais concedida autorização de 

uso de novos equipamentos ECF para emissão de documentos fi scais destinados 

à venda de mercadorias.

Art. 7º A obrigatoriedade de emissão de NFC-e prevista nesta Resolução não 

se aplica ao MEI - Microempreendedor Individual, de que trata o art. 18-A da Lei 

Complementar n. 123/2006.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria de Estado da Fazenda, em 7 de abril de 2015.

O Tribunal de Justiça denegou o mandamus, com a seguinte fundamentação 

(e-STJ fl s. 221/231):

Conforme já vastamente discutido nos autos, tanto em sede de apreciação 

de liminar (131/133-v), como em sede de Agravo Interno (fl s. 183/187), não há 

motivos para a concessão da segurança, considerando que não há respaldo 

normativo que demonstre uma inequívoca ilegalidade no dispositivo contra o 

qual se ajuizou o presente Mandado de Segurança.

Isso porque o art. 6º da Resolução n. 145/2015, da Secretaria de Estado da 

Fazenda (SEFA), não confronta diretamente com o art. 61 da Lei n. 9.532/1997, 

pois trata de disciplina distinta, ainda que ligada às máquinas emissoras de 

cupom fi scal:

Resolução n. 145/2015, Art. 6º: A partir de lº de agosto de 2015 não será mais 

concedida autorização de uso de novos equipamentos ECF para emissão de 

documentos fi scais destinados à venda de mercadorias.

Lei n. 9.532/1997, art. 61: As empresas que exercem a atividade de venda ou 

revenda de bens a varejo e as empresas prestadoras de serviços estão obrigadas 

ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF.
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§ 2º. Qualquer outro meio de emissão de nota fiscal, inclusive o manual, 

somente poderá ser utilizado com autorização específi ca da unidade da Secretaria 

de Estado da Fazenda com jurisdição sobre o domicílio fiscal da empresa 

interessada.

Observe-se que o ato impetrado em momento algum altera o regime 

normativo da Lei n. 9.532/1997, mas apenas regula a atividade interna da 

Administração Paranaense no tocante à sua atividade (poder de polícia) de 

conceder autorização às máquinas emissoras de ECF. É, assim, uma regulação de 

sua própria competência, garantida pelo poder de autotutela.

Dessa forma, o objetivo da determinação demonstra ser a modernização 

da fiscalização tributária estadual, induzindo a adoção da NFC-e, sem, com 

isso, restringir ou proibir as máquinas emissoras de cupom fi scal, mas, ao revés, 

promover sua necessária superação de maneira gradual e paulatina.

Outrossim, ao estabelecer uma forma alternativa de comprovação fiscal e 

(dentro de sua competência) deixar de autorizar novas máquinas de ECF, não 

tolhe a possibilidade de os fornecedores informarem o fi sco - pelo contrário, o faz 

de maneira mais ágil e segura, compatível com o princípio da efi ciência (artigo 37, 

da Constituição Federal).

Ademais, não se trata de demanda de algum fornecedor específi co pleiteando 

o seu direito de utilizar a ECF, mas apenas dos fabricantes desses equipamentos 

objetivando interferir no poder da Administração em conceder, ou não, 

autorização.

Ante o exposto, voto por que seja denegada a segurança ao presente Mandado 

de Segurança.

Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a instituição da nota 

fi scal eletrônica pelo Estado, visando a substituição dos equipamentos emissores 

de cupons fi scais, legitimaria a previsão de não concessão de autorizações para o 

uso de novos equipamentos de emissão de documentos fi scais.

Nos termos do § 3º do art. 485, IV e VI, do CPC/2015, o órgão julgador 

deve, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito 

em julgado, conhecer de ofício da matéria referente à ilegitimidade de parte e 

aos pressupostos processuais de validade do processo.

Vejamos, então, de início, o cabimento do writ.

À luz do entendimento sedimentado na Súmula 266 do STF, só é cabível a 

impetração de mandado de segurança contra ato normativo, quando se constatar 

a produção de efeitos concretos sobre o direito que se quer preservado (v.g.: 

STF, RE 635.424 AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, 
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DJe-083; STJ, RMS 45.392/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, DJe 12.06.2015).

No caso em análise, o comando da resolução impugnada, no sentido 

de obstar, a partir de janeiro de 2015, autorizações para o uso de novos 

equipamentos emissores de documentos fi scais, tem impacto direto no mercado 

das sociedades empresárias que os comercializam, uma vez que, não mais sendo 

emitidas as autorizações, não mais haverá a venda de novos equipamentos, já 

que fi caria esvaziado o interesse dos empresários por eles. Assim, o entendimento 

da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal não é óbice à impetração do writ.

Para o fi m de apreciar a observância do prazo de 120 dias estabelecido pelo 

art. 23 da Lei n. 12.016/2009, deve-se ter em conta que a Resolução SEFAZ n. 

145/2015 prevê cronograma para a implementação progressiva da substituição 

dos equipamentos emissores pelas notas fiscais eletrônicas, a depender da 

classifi cação da atividade econômica da sociedade empresária.

Esse cronograma é cogente para as sociedades empresárias que 

comercializam as mercadorias relacionadas na resolução e não atinge o 

interesse de eventuais pessoas jurídicas vinculadas à associação impetrante, 

comercializadoras das máquinas emissoras; estas são impactadas pela nova regra 

a partir do início de vigência da resolução, a qual foi publicada no Diário Ofi cial 

do Estado aos 09.04.2015.

Nesse contexto, verifi ca-se que a ação mandamental foi impetrada dentro do 

prazo legal, visto que protocolizada a inicial aos 07.08.2015.

Quanto à legitimidade ativa da impetrante, importante, antes, fazer 

algumas considerações.

Como se sabe, a legitimidade ordinária se diferencia da extraordinária. 

Nesta, da qual é espécie a substituição processual, o legitimado para a ação 

não é o titular do direito material e defende, em nome próprio, interesse de 

outrem; naquela, o legitimado é o próprio titular do direito e defende, em juízo, 

o interesse próprio.

A legitimação extraordinária é exceção e é admitida quando houver 

autorização normativa, como dispunha, mais restritivamente, o art. 6º do 

CPC/1973 (“ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando 

autorizado por lei”) e, atualmente, de forma mais ampla, dispõe art. 18 do 

CPC/2015 (“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico”).
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Considerada essa distinção, sem ingressar nas diversas discussões 

doutrinárias sobre o tema, é relevante investigar quem é o detentor do direito 

e quem o postula, sendo certo que o direito material dos associados, cuja 

preservação se busca com o writ, não se confunde com o eventual direito 

material da associação, de impetrá-lo.

No caso dos autos, não há dúvida de que eventual direito material, cuja 

existência é defendida pela Associação no mandamus, é exclusivo das associadas 

(comercialização de equipamentos emissores), o que, desde logo, indica pela 

existência de substituição processual e desautoriza exigir a prévia autorização 

expressa dos associados como condição para a impetração (v.g.: STF, RE 

210.029/RS), bastando a autorização estatutária.

Importa deixar registrado que a prévia autorização dos associados é 

condição para a impetração somente nos casos de representação processual, como 

decidiu o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, após reconhecimento 

da repercussão geral, no julgamento do RE 573.232/SC: “o disposto no artigo 

5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específi ca, não 

alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos 

interesses dos associados [...] As balizas subjetivas do título judicial, formalizado 

em ação proposta por associação, é defi nida pela representação no processo de 

conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes 

juntada à inicial”.

A respeito, confi ra-se:

Ementa: Constitucional. Processual Civil. Mandado de segurança coletivo. 

Substituição processual. Autorização expressa. Objeto a ser protegido pela 

segurança coletiva. C.F., art. 5º, LXX, “b”.

I.- A legitimação das organizações sindicais, entidades de classe ou associações, 

para a segurança coletiva, é extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição 

processual. C.F., art. 5º, LXX.

II. - Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, a autorização expressa aludida 

no inciso XXI do art. 5º da Constituição, que contempla hipótese de representação.

III. - O objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, 

independentemente de guardar vínculo com os fi ns próprios da entidade impetrante 

do writ, exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido na titularidade 

dos associados e que exista ele em razão das atividades exercidas pelos associados, 

mas não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe.

IV. - R.E. conhecido e provido.
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(RE 193.382, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado em 28.06.1996, DJ 

20.09.1996).

Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de 

segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos 

associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.

1. É pacífi ca a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram 

mandado de segurança coletivo em favor de seus fi liados, atuam como substitutos 

processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em juízo, de autorização 

expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe 

a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS n. 23.769/BA, 

Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.

2. Agravo regimental não provido.

(RE 501.953 AgR, Rel. Min. Dias Toff oli, Primeira Turma, DJe-081).

Afasta-se, com esse fundamento, a preliminar de ilegitimidade ativa da 

associação impetrante.

Ultrapassadas as questões atinentes ao cabimento do mandado de 

segurança e à legitimidade ad causam, passa-se à análise meritória da pretensão 

recursal.

Nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009 e em conformidade com o 

art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas 

data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física 

ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles, “direito líquido e certo é 

o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e 

apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em 

norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver 

delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, 

não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais” (Hely Lopes Meirelles, in “Mandado de Segurança”, Malheiros 

Editores, 26ª Ed., págs. 36-37).

No caso, verifi ca-se que a Resolução n. 145/2015, da Secretaria da Fazenda 

do Estado do Paraná não viola nenhum direito dos associados da impetrante.
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As obrigações relativas à emissão de notas fi scais derivam de um conjunto 

normativo complexo, que regulamenta a forma pela qual determinadas 

informações são lançadas pelo contribuinte/responsável no documento fi scal 

correlato, com o fim de possibilitar a coleta de uma série de informações 

econômico-fi nanceiras pelo fi sco.

Sendo a matéria, preponderantemente, de direito tributário, o poder de 

legislar a respeito de equipamentos emissores de cupons fi scais, bem como sobre 

notas fi scais eletrônicas, é da competência concorrente da União, dos Estados e 

do Distrito Federal, conforme dispõe o art. 24, I, da Constituição Federal.

Dá respaldo a essa afi rmação o fato de a emissão de documentos fi scais 

ser meio para a fi scalização do recolhimento dos tributos federais, estaduais e 

municipais.

Assim, à luz do art. 24, I, da Constituição Federal, compete a cada um dos 

entes estabelecer as obrigações tributárias que entender necessárias à arrecadação 

e à fi scalização tributárias.

A propósito, convém mencionar as regras contidas nos parágrafos do 

art. 24 da Constituição Federal, segundo os quais: “no âmbito da legislação 

concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais” 

(§ 1º); “a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui 

a competência suplementar dos Estados” (§ 2º); “inexistindo lei federal sobre 

normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para 

atender a suas peculiaridades” (§ 3º); e “a superveniência de lei federal sobre 

normas gerais suspende a efi cácia da lei estadual, no que lhe for contrário” (§ 4º).

A União Federal, no âmbito da competência concorrente, ao editar a Lei n. 

9.532/1997, dispôs:

Art. 61. As empresas que exercem a atividade de venda ou revenda de 

bens a varejo e as empresas prestadoras de serviços estão obrigadas ao uso de 

equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF.

[...]

§ 2º Qualquer outro meio de emissão de nota fi scal, inclusive o manual, somente 

poderá ser utilizado com autorização específi ca da unidade da Secretaria de Estado 

da Fazenda, com jurisdição sobre o domicílio fi scal da empresa interessada.

Art. 62. A utilização, no recinto de atendimento ao público, de equipamento 

que possibilite o registro ou o processamento de dados relativos a operações com 

mercadorias ou com a prestação de serviços somente será admitida quando estiver 
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autorizada, pela unidade da Secretaria de Estado da Fazenda, com jurisdição sobre o 

domicílio fi scal da empresa, a integrar o ECF.

Art. 63. O disposto nos arts. 61 e 62 observará convênio a ser celebrado entre 

a União, representada pela Secretaria da Receita Federal, e as Unidades 

Federadas, representadas no Conselho de Política Fazendária - CONFAZ pelas 

respectivas Secretarias de Fazenda.

Lei federal, portanto, instituiu, de forma geral, a obrigatoriedade do uso de 

equipamentos emissores de cupons fi scais, conforme normas específi cas a serem 

acordadas por meio de convênio no âmbito do Conselho Nacional de Política 

Fazendária – CONFAZ, como prevê o art. 63 da Lei n. 9.532/1997.

Dando cumprimento à disposição legal, a União, os Estados e o Distrito 

Federal, por ocasião da 36ª reunião extroaordinária do Conselho Nacional 

de Política Fazendária – CONFAZ, fi rmaram o Convênio ECF 01/1998, 

publicado no Diário Ofi cial da União de 25.02.1998, que “dispõe sobre a 

obrigatoriedade de uso de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) por 

estabelecimento que promova venda a varejo e prestador de serviço e dá outras 

providências”.

Todavia, a existência de norma geral federal, ainda que devidamente 

regulamentada, a respeito do uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, 

não impede a instituição da nota fi scal eletrônica pelo Estado do Paraná, mormente 

diante do que dispõem os §§ 2º e 3º do art. 24 da Constituição Federal, 

respectivamente: “a competência da União para legislar sobre normas gerais 

não exclui a competência suplementar dos Estados”; e, “inexistindo lei federal 

sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para 

atender a suas peculiaridades”.

Destaca-se que a nota fi scal eletrônica, no Estado do Paraná, encontra autorização 

nos arts. 1º e seguintes do Anexo IX do Decreto n. 6.080/2012 – Regulamento do 

ICMS (http://www.sefanet.pr.gov.br/dados/sefadocumentos/106201206080.pdf ), 

o que dá respaldo à Resolução n. 145/2015 da Secretaria da Fazenda do Estado do 

Paraná, ato impugnado neste writ, e revela a inexistência de ato ilegal ou abusivo.

Conquanto as considerações até aqui realizadas sejam suficientes à 

negativa de provimento do recurso ordinário, importa acrescer, especifi camente, 

que a fabricação e a comercialização dos equipamentos emissores de cupons 

fi scais estão submetidas às regras de mercado, e o desinteresse da União, do 

Estado ou do Distrito Federal em continuar com o modelo acordado no 

âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ (Convênio 
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ECF 01/1998) não caracteriza impacto no patrimônio jurídico das sociedades 

empresárias que comercializam esses equipamentos.

A escolha da forma pela qual será oportunizada a fiscalização no 

recolhimento dos tributos, como a emissão de notas fi scais, compete tão somente 

ao ente federado interessado e sua implementação não gera direito adquirido 

de exploração de eventual novo nicho de mercado, caso não mais interesse à 

Secretaria da Fazenda o modelo inicialmente proposto.

Nesse contexto, não há como concluir pela impossibilidade de instituição 

de nota fi scal eletrônica tão somente em razão de haver legislação a respeito do 

equipamento emissor de nota fi scal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.328.326-BA (2012/0120980-1)

Relator: Ministro Gurgel de Faria

Relatora para o acórdão: Ministra Regina Helena Costa

Recorrente: Fazenda Nacional

Advogado: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PR000000O

Recorrido: Elekeiroz S/A

Advogado: Fábio Periandro de Almeida Hirsch e outro(s) - BA017455

EMENTA

Processual Civil. Tributário. Recurso especial. Código de 

Processo Civil de 1973. Aplicabilidade. Ofensa ao art. 535 do CPC. 

Defi ciência de fundamentação. Aplicação, por analogia, do Verbete 

Sumular n. 284/STF. Contrariedade ao art. 195, I, a, da Constituição 

da República. Impossibilidade de análise em sede de recurso especial. 

Competência do STF. Ausência de prequestionamento da matéria 

relativa ao imposto sobre a renda. Enunciado Sumular n. 211/STJ. 

Contribuição previdenciária sobre a denominada Hora Repouso 
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Alimentação – HRA, prevista no art. 3º, II, da Lei n. 5.811/1972. 

Hipótese de incidência não caracterizada. Verba que ostenta natureza 

indenizatória.

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. Aplica-se o 

Código de Processo Civil de 1973.

II – A jurisprudência desta Corte considera que, quando a 

arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem 

demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o óbice 

do verbete sumular n. 284/STF.

III – É entendimento pacífico desta Corte que o recurso 

especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo em 

instrumento processual destinado a examinar possível ofensa à norma 

constitucional.

IV – A ausência de enfrentamento da questão objeto da 

controvérsia pelo tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos 

de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não 

preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos 

termos do enunciado sumular n. 211/STJ.

V – A Lei n. 5.811/72 assegura ao empregado sujeito ao regime 

de revezamento de oito horas o direito ao pagamento em dobro 

da hora de repouso e alimentação suprimida em decorrência da 

necessidade de garantir-se a normalidade das operações ou de atender 

a imperativos de segurança industrial, referentes à prestação de serviços 

nas atividades que relaciona em seu art. 1º.

VI – A seu turno, a CLT estabelece que, no trabalho contínuo, 

cuja duração exceda de seis horas, é obrigatória a concessão de 

intervalo para repouso ou alimentação de, no mínimo, uma hora 

(art. 71, caput), cabendo ao empregador remunerar o empregado, por 

eventual descumprimento dessa determinação, com acréscimo de 50% 

(cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho (art. 

71, § 4º).

VII – A HRA reveste natureza jurídica autenticamente 

indenizatória, pois seu escopo é recompor direito legítimo do 
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empregado suprimido em virtude das vicissitudes da atividade laboral, 

assumindo perfi l de genuína compensação, de verdadeira contrapartida 

a que o empregador está obrigado, por lei, a disponibilizar ao obreiro, 

em virtude da não fruição do direito ao intervalo para refeição e 

repouso que lhe é garantido, imprescindível ao restabelecimento do 

seu vigor físico e mental.

VIII – As atividades listadas no art. 1º da Lei n. 5.811/1972 

denotam elevado grau de agressão à integridade física do empregado, 

de modo que a perpetuação da jornada laboral sem a pausa necessária 

constitui, ipso facto, prejuízo e/ou dano ao trabalhador, ordinariamente 

recomposto por prestação de insígnia indenizatória.

IX – Não se pode negar que o propósito da lei, ao onerar o 

empregador pela supressão do intervalo para descanso e nutrição do 

seu empregado, seja justamente desencorajá-lo de tornar essa prática 

perene ou reincidente. Isso considerado, seria rematado contrassenso 

admitir que o Estado pudesse auferir vantagem, consistente no 

incremento da sua arrecadação, mediante alargamento da base 

de cálculo do tributo, oriunda, exatamente, de conduta que busca 

desestimular e coibir, em clara ofensa ao princípio da confi ança nos 

atos estatais que predica, dentre outras questões, o impedimento de 

atos contraditórios.

X – O emprego do verbo “remunerar” no § 4º, do art. 71, da CLT, 

não credencia a conclusão segundo a qual a HRA ostentaria índole 

salarial, guardando, com mais rigor técnico, correlação semântica à 

forma coloquial “pagar”.

XI – Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, 

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, prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. 

Ministro Benedito Gonçalves, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Relator e 

Sérgio Kukina (voto-vista), negar provimento ao recurso especial, nos termos do 

voto da Sra. Ministra Regina Helena Costa, que lavrará o acórdão. Votaram com 
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a Sra. Ministra Regina Helena Costa os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia 

Filho e Benedito Gonçalves (voto-vista).

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

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe 26.5.2017

RELATÓRIO

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

pela União (Fazenda Nacional), com respaldo na alínea “a” do permissivo 

constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim 

ementado (e-STJ fl . 402):

Constitucional e Tributário. Mandado de segurança. Contribuição 

previdenciária. Hora-Repouso-Alimentação (HRA) remunerada. Natureza 

indenizatória. Não incidência tributária. Respeito ao valor social do trabalho e à 

dignidade da pessoa humana. Direitos humanos fundamentais de uma ordem, 

econômica e social justa.

I - A proteção constitucional à saúde, ao lazer, a alimentação, à higidez mental 

e a vida do trabalhador brasileiro (CF, arts. 5º, caput, 6º e 196) garante os valores 

sociais do trabalho e uma existência digna para todos que se empenham em 

construir uma ordem econômica e social justa, como sustentáculo da República 

Federativa do Brasil (CF, arts. 1º, IV, 3º, I e 170, caput).

II - A remuneração percebida pelo trabalhador, no período de sua hora-

repouso-alimentação possui natureza indenizatória em respeito ao valor social do 

trabalho e dignidade da pessoa humana e, por isso, não integra a base de cálculo 

da contribuição previdenciária ou de qualquer exação tributária, na espécie.

III - Apelação e remessa ofi cial desprovidas. Sentença confi rmada.

Embargos de declaração rejeitados às e-STJ fl s. 419/427.

Nas suas razões, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos 

legais: arts. 535 do CPC/1973, 2º da Lei n. 5.811/1972, 71 e 457 da CLT, 

28 da Lei n. 8.212/1991 e 195, I, “a”, da CF/1988. Sustenta a incidência de 

contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de hora de repouso e 

alimentação (e-STJ fl s. 432/440).

Nas contrarrazões, o recorrido alega, em preliminar, que o acórdão 

recorrido se embasou em fundamento constitucional sufi ciente para mantê-
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lo, não tendo sido interposto recurso extraordinário. Ainda, assevera ausência 

de prequestionamento dos dispositivos tidos como violados e defi ciência de 

fundamentação das razões do apelo extremo. No mérito, sustenta a natureza 

indenizatória da verba relativa à hora de repouso e alimentação (e-STJ fl s. 

443/453).

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

455/456.

O Ministério Público Federal opina pelo parcial conhecimento do recurso 

e, nessa parte, pelo seu provimento (e-STJ fl s. 468/474).

Petição em que se pleiteia o impedimento do em. Min. Olindo Menezes 

(desembargador convocado da TRF da 1ª Região) (e-STJ fl s. 483/484).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator): Conforme estabelecido pelo 

Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 

(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas 

até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado 2).

De pronto, destaco a perda do interesse quanto ao pedido realizado às 

e-STJ fl s. 483/484, haja vista a nova atribuição do feito.

Primeiramente, não prosperam as seguintes alegações trazidas nas 

contrarrazões do recurso especial: a) ausência de prequestionamento, haja vista 

que a matéria foi efetivamente decidida pela Corte de origem; b) incidência da 

Súmula 126 do STJ, já que não se observa no acórdão recorrido fundamento 

constitucional sufi ciente para mantê-lo e para legitimar a inadmissão do apelo 

especial; c) de igual modo, não há que se falar em defi ciência de fundamentação, 

visto o apelo nobre permitir a exata compreensão da controvérsia e ter 

impugnado adequadamente os fundamentos do acórdão recorrido.

Feitas essas considerações, observo que não merece acolhida a alegada 

violação ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que demanda a demonstração de 

que a Corte de origem, mesmo depois de provocada mediante embargos de 

declaração, deixou de sanar vício de integração contido em seu julgado, o que 

não ocorreu na espécie.
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No tocante ao mérito, a controvérsia gira em torno da incidência de 

contribuição previdenciária sobre a verba paga a título de hora de repouso e 

alimentação, prevista na Lei n. 5.811/1972.

O Tribunal a quo decidiu que não se pode concordar com a exegese de 

que a remuneração paga ao trabalhador, correspondente ao período de seu 

repouso e alimentação, suprimida pelo empregador, tem caráter remuneratório. 

Considerou que, nesses casos, efetivamente o que se tem é uma indenização. 

Assim dispôs (e-STJ fl . 395):

Não foi feliz o legislador do texto consolidado ao se referir remuneração pura 

e simples relativa ao pagamento de 50% correspondente à hora de repouso e 

alimentação, pois, no caso, o que se tem, evidentemente, é uma indenização [...].

A Lei n. 5.811/1972, trata do regime de trabalho dos empregados 

nas atividades de exploração, perfuração, produção e refi nação de petróleo, 

industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus 

derivados por meio de dutos (hipótese retratada nos autos). Tal normativo legal 

assim dispõe:

Art. 1º O regime de trabalho regulado nesta lei é aplicável aos empregados que 

prestam serviços em atividades de exploração, perfuração, produção e refi nação 

de petróleo, bem como na industrialização do xisto, na indústria petroquímica e 

no transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos.

Art. 2º Sempre que for imprescindível à continuidade operacional, o 

empregado será mantido em seu posto de trabalho em regime de revezamento.

§ 1º O regime de revezamento em turno de 8 (oito) horas será adotado nas 

atividades previstas no art. 1º, fi cando a utilização do turno de 12 (doze) horas 

restrita às seguintes situações especiais:

a) atividades de exploração, perfuração, produção e transferência de petróleo 

do mar;

b) atividades de exploração, perfuração e produção de petróleo em áreas 

terrestres distantes ou de difícil acesso.

§ 2º Para garantir a normalidade das operações ou para atender a imperativos 

de segurança industrial, poderá ser exigida, mediante o pagamento previsto no 

item II do art. 3º, a disponibilidade do empregado no local de trabalho ou nas suas 

proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação.

Art. 3º Durante o período em que o empregado permanecer no regime de 

revezamento em turno de 8 (oito) horas, ser-lhe-ão assegurados os seguintes 

direitos:



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 211-381, julho/setembro 2017 321

I - Pagamento do adicional de trabalho noturno na forma do art. 73 da 

Consolidação das Leis do Trabalho;

II - Pagamento em dobro da hora de repouso e alimentação suprimida nos termos 

do § 2º do art. 2º;

III - Alimentação gratuita, no posto de trabalho, durante o turno em que estiver 

em serviço;

IV - Transporte gratuito para o local de trabalho;

V - Direito a um repouso de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas para cada 3 

(três) turnos trabalhados.

Parágrafo único. Para os empregados que já venham percebendo 

habitualmente da empresa pagamento à conta de horas de repouso e alimentação 

ou de trabalho noturno, os respectivos valores serão compensados nos direitos a 

que se referem os itens I e II deste artigo. (Grifos acrescidos).

Do dispositivo transcrito, observa-se que ao empregado sujeito ao regime 

de revezamento de 8 horas é assegurado o direito ao pagamento em dobro da 

hora de repouso e alimentação suprimida. Observa-se que ocorre a fruição de 

um direito trabalhista previsto em lei.

Com efeito, tal rubrica possui natureza salarial, pois a supressão do intervalo 

intrajornada acarreta ao empregador a obrigação de pagar ao empregado o 

montante correspondente à hora suprimida. O tempo que o trabalhador fi ca à 

disposição do empregador é remunerado mediante salário e o incremento desse 

valor, em razão de ele remunerar o horário de descanso e alimentação, não altera 

a sua natureza.

Desse modo, a natureza da verba em discussão é salarial e guarda 

correspondência com o adicional previsto no art. 71, § 4º, da CLT, visto que 

a fi nalidade de ambos é majorar a hora trabalhada durante o período em que 

deveria ter havido o intervalo para repouso e alimentação, o que é corroborado 

pela Súmula 437, III, do TST:

Intervalo intrajornada para repouso e alimentação. Aplicação do art. 71 da CLT 

(conversão das Orientações Jurisprudenciais n. 307, 342, 354, 380 e 381 da SBDI-1) 

- Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012

[...]

III - Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com 

redação introduzida pela Lei n. 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não 

concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada 
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para repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas 

salariais.

[...]

Assim, os valores pagos aos empregados, inclusive aos enquadrados na Lei 

n. 5.811/1972, em face da supressão do intervalo intrajornada, ostentam nítido 

caráter remuneratório, razão pela qual sofrem a incidência da contribuição 

previdenciária.

A propósito:

Processual Civil e Tributário. Tempestividade do recurso especial. Efeito 

infringente aos aclaratórios. Conhecimento do mérito recursal. Pagamento 

por hora a trabalhador que fi ca à disposição da empresa, durante o descanso 

diário. Situação análoga à da Indenização por Hora Trabalhada - IHT. Natureza 

remuneratória. Contribuição social. Incidência.

[...]

7. No mérito, discute-se a incidência da contribuição previdenciária sobre 

os valores pagos por indústria química e petroquímica pela disponibilidade do 

empregado no local de trabalho ou nas suas proximidades durante o intervalo 

destinado a repouso e alimentação, conforme o art. 2º, § 2º, da Lei n. 5.811/1972, 

conhecida por “Hora Repouso Alimentação - HRA”.

8. O TRF acolheu o pleito da contribuinte e afastou a tributação, aplicando, por 

analogia, o entendimento referente às férias indenizadas.

9. Ocorre que não há similitude com as férias acima citadas, em que inexiste 

relação direta entre o pagamento feito e o trabalho realizado pelo empregado.

10. Nas férias indenizadas (totalmente diferente do caso dos autos), o 

funcionário recebe duas vezes: 1 salário normal pelo mês que trabalhou (quando 

deveria estar de férias) + 1 “salário indenização” pelas férias que perdeu. A 

tributação incide sobre o primeiro salário, normalmente (porque é retribuição 

pelo trabalho), mas não sobre o segundo “salário”, cuja natureza é indenizatória, 

exatamente porque não é retribuição por trabalho ou tempo à disposição da 

empresa.

11. A “Hora Repouso Alimentação - HRA”, diversamente, é paga como 

única e direta retribuição pela hora em que o empregado fi ca à disposição do 

empregador.

12. Não há simplesmente supressão da hora de descanso, hipótese em que 

o trabalhador fi caria disponível 8 horas contínuas para a empresa e receberia 

por 9 horas (haveria uma “indenização” pela hora suprimida). O empregado fi ca 

efetivamente 9 horas ininterruptas trabalhando ou disponível para a empresa 

e recebe exatamente por este período, embora uma destas horas seja paga em 
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dobro, a título de HRA.

13. A analogia possível é com a hora extra, a remuneração pelo tempo 

efetivamente trabalhado ou à disposição do empregador e sujeita à contribuição 

previdenciária.

14. É precisamente essa a orientação fi xada pela Primeira Seção, em recurso 

repetitivo, ao julgar o caso da “Indenização por Horas Trabalhadas - IHT” paga pela 

Petrobras e decidir pela natureza remuneratória da verba para fi ns de aplicação 

do Imposto de Renda.

15. A “Hora Repouso Alimentação - HRA” é, portanto, retribuição pelo trabalho ou 

pelo tempo à disposição da empresa e se submete à contribuição previdenciária, nos 

termos do art. 28 da Lei n. 8.212/1991.

16. Em seus memoriais, a empresa insiste na indevida analogia com as férias 

e licença-prêmio indenizadas, que, diferentemente da HRA e do IHT, não são 

remuneração por trabalho realizado, nem por tempo à disposição do empregador.

17. A indenização por férias não gozadas é excepcional, decorrente do 

descumprimento da norma que garante ao trabalhador o descanso anual. A HRA é 

remuneração ordinária, prevista em lei, que não tem origem no descumprimento 

de norma legal. Inexiste semelhança que autorize a interpretação analógica 

pretendida pela empresa.

18. Embargos de Declaração acolhidos com efeito infringente para dar 

provimento ao Recurso Especial. (EDcl no REsp 1.157.849/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º.03.2011, DJe 26.05.2011). 

(Grifos acrescidos).

Tributário e Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. 

Empregados enquadrados na Lei n. 5.811/1972. Natureza salarial da verba paga 

em decorrência da supressão da Hora de Repouso e Alimentação - HRA. Arts. 

2º, § 2º, da Lei Lei n. 5.811/1972 e 71, § 4º, da CLT. Incidência de contribuição 

previdenciária. Precedentes do STJ. Agravo regimental improvido.

I. Agravo Regimental interposto em 11.11.2015, contra decisão publicada em 

10.11.2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por CIBA 

Especialidade Químicas Ltda., contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil 

- Área Previdenciária em São Paulo e do Chefe de Arrecadação do INSS em São 

Paulo, no qual se postula o reconhecimento da natureza indenizatória da parcela 

paga pela supressão da HRA - Hora de Repouso e Alimentação, a fi m de que seja 

afastada a sua incidência da base de cálculo da contribuição previdenciária, com a 

compensação dos valores indevidamente recolhidos, desde 1995.

III. Na esteira do entendimento fi rmado na Segunda Turma do STJ, “a ‘Hora 

Repouso Alimentação - HRA’ [...] é paga como única e direta retribuição pela hora 

em que o empregado fi ca à disposição do empregador”, confi gurando, assim 
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“retribuição pelo trabalho ou pelo tempo à disposição da empresa e se submete 

à contribuição previdenciária, nos termos do art. 28 da Lei n. 8.212/1991” (STJ, 

EDcl no REsp 1.157.849/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

de 26.05.2011). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.536.286/BA, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22.10.2015; REsp 1.144.750/RS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 25.05.2011.

IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1.449.331/SP, Rel. Ministra 

Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 13.05.2016).

No mesmo sentido: REsp 1524156, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho, Primeira Turma, DJe 22.06.2016.

Quanto à alegada violação ao art. 195, I, “a”, da CF/1988, cumpre registrar 

que o recurso especial não é remédio processual adequado para conhecer de 

irresignação fundada em suposta afronta a preceito constitucional, sendo essa 

atribuição da Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário (art. 102, III, 

da CF).

Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso especial e, nessa extensão, dou-

lhe provimento para julgar improcedente o pedido.

Sem honorários (art. 25, Lei n. 12.016/2009).

É como voto.

VOTO-VENCEDOR

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Trata-se de Recurso Especial 

interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão prolatado pela 8ª Turma do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, em sede de apelação 

e remessa necessária, assim ementado (fl . 402e):

Constitucional e Tributário. Mandado de segurança. Contribuição 

previdenciária. Hora-Repouso-Alimentação (HRA) remunerada. Natureza 

indenizatória. Não incidência tributária. Respeito ao valor social do trabalho e à 

dignidade da pessoa humana. Direitos humanos fundamentais de uma ordem, 

econômica e social justa.

I - A proteção constitucional à saúde, ao lazer, a alimentação, à higidez mental 

e a vida do trabalhador brasileiro (CF, arts. 5º, caput, 6º e 196) garante os valores 

sociais do trabalho e uma existência digna para todos que se empenham em 

construir uma ordem econômica e social justa, como sustentáculo da República 

Federativa do Brasil (CF, arts. 1º, IV, 3º, I e 170, caput).
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II - A remuneração percebida pelo trabalhador, no período de sua hora-

repouso-alimentação possui natureza indenizatória em respeito ao valor social do 

trabalho e dignidade da pessoa humana e, por isso, não integra a base de cálculo 

da contribuição previdenciária ou de qualquer exação tributária, na espécie.

III - Apelação e remessa ofi cial desprovidas. Sentença confi rmada.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl s. 419/427e).

Com amparo no art. 105, III, a, da Constituição da República, a Recorrente 

aponta ofensa a dispositivos, alegando, em síntese, que:

I. Art. 535 do Código de Processo Civil – o tribunal de origem omitiu-se 

ao rejeitar os embargos opostos, não se pronunciando sobre as questões federais 

suscitadas; e

II. Arts. 2º, da Lei n. 5.811/1972, 71 e 457 da CLT, 195, I, a, da 

Constituição da República, e 28 da Lei n. 8.212/1991 – a Hora Repouso 

Alimentação - HRA tem natureza salarial, com todos os efeitos daí decorrentes, 

devendo essa verba integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária e 

do Imposto sobre a Renda.

Com contrarrazões (fl s. 443/453e), o recurso foi admitido (fl s. 455/456e).

O Ministério Público Federal manifestou-se, às fl s. 468/474e, pelo parcial 

conhecimento do recurso e, nessa medida, pelo seu provimento.

Feito breve relato, passo a proferir o voto.

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. In casu, aplica-se o Código 

de Processo Civil de 1973.

Não se pode conhecer a apontada violação ao art. 535 do Código de 

Processo Civil, porquanto o recurso cinge-se a alegações genéricas e, por 

isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o ponto omisso, 

contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, a sua importância para o deslinde 

da controvérsia, bem como o porquê não estaria devidamente fundamentado, o 

que atrai o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por 

analogia, no âmbito desta Corte.

Nesse sentido:

Administrativo. Servidor público. Prescrição da pretensão executória. 

Afastamento. Ausência de inércia do credor. Necessidade de reexame de provas. 

Súmula 7/STJ. Dissídio não comprovado.
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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.

[...]

(AgRg no REsp 1.450.797/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 05.06.2014, DJe 11.06.2014).

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Violação ao art. 535 do CPC. Súmula 284/STF. Servidor público. 

Profi ssional da área da saúde. Impossibilidade de acumulação de cargos. Acórdão 

com fundamento eminentemente constitucional. Incompatibilidade de horários. 

Impossibilidade de revisão, na via eleita. Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. 

Agravo regimental improvido.

I. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifi ca-se que, apesar 

de apontar como violado o art. 535 do CPC, a agravante não evidencia qualquer vício 

no acórdão recorrido, deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao 

citado dispositivo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo 

Tribunal Federal (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a defi ciência na 

sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”). Nesse 

sentido: STJ, AgRg no AREsp 422.907/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda 

Turma, DJe de 18.12.2013; AgRg no AREsp 75.356/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe de 21.10.2013.

(AgRg no AREsp 318.883/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, 

julgado em 18.06.2014, DJe 1º.07.2014 - destaque meu).

Outrossim, o recurso especial possui fundamentação vinculada, destinando-

se a garantir a autoridade da lei federal e a sua aplicação uniforme, não 

constituindo, portanto, instrumento processual destinado a examinar possível 

ofensa a norma constitucional, ainda que para fi ns de prequestionamento, sob 

pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos 

termos do art. 102, III, da Constituição da República.

Dessa forma, a presente insurgência não pode ser conhecida no que tange à 

alegada violação 195, I, a, da Constituição da República.

A respeito do tema, o precedente:

Processo Civil. Embargos de declaração. Embargos de divergência. Ausência 

de vícios do art. 535 do CPC. Prequestionamento de dispositivos constitucionais. 

Impossibilidade.
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1. Não compete ao STJ intervir em matéria de competência do STF, tampouco 

para prequestionar questão constitucional, sob pena de violar a rígida distribuição 

de competência recursal disposta na Lei Maior.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1.054.064/PA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte 

Especial, julgado em 17.04.2013, DJe 02.05.2013).

No que se refere à incidência do Imposto de Renda sobre a Hora Repouso 

Alimentação - HRA, verifi co que a insurgência carece de prequestionamento, 

uma vez que a matéria não foi analisada pelo tribunal de origem.

Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate 

da questão pelo tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com 

emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados.

Desse modo, não tendo sido apreciada tal questão pela Corte a quo, a 

despeito da oposição de embargos de declaração, aplicável, à espécie, o teor da 

Súmula n. 211/STJ, in verbis: “Inadmissível recurso especial quanto à questão 

que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo 

tribunal a quo”.

Nesse sentido:

Processual Civil e Administrativo. Ofensa ao art. 535 do CPC. Aplicação da 

Súmula n. 284 do STF, por analogia. Bens públicos. Terreno de marinha. Ilegalidade 

do procedimento demarcatório. Ausência de prequestionamento. Incidência 

da Súmula n. 211 desta Corte Superior. Registro imobiliário. Caracterização 

do bem como terreno de marinha. Mandado de segurança. Via adequada. 

Questão meramente de direito. Oponibilidade em face da União. Caracterização 

do bem como propriedade particular. Impossibilidade. Propriedade pública 

constitucionalmente assegurada (CR/1988, art. 20, inc. VII).

[...]

2. A controvérsia acerca da ilegalidade do procedimento demarcatório 

na espécie, pela desobediência do rito específico previsto no Decreto-Lei n. 

9.760/1946 - vale dizer: ausência de notifi cação pessoal dos recorrentes - não foi 

objeto de análise pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos 

de declaração, razão pela qual aplica-se, no ponto, a Súmula n. 211 desta Corte 

Superior.

[...]

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. 

Julgamento submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e à Resolução n. 

8/2008.
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(REsp 1.183.546/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 08.09.2010, DJe 29.09.2010 - destaque meu).

Conheço do recurso, contudo, na parte na qual se discute a contribuição 

previdenciária sobre a denominada Hora Repouso Alimentação - HRA e passo 

ao exame do mérito recursal.

Controverte-se acerca da incidência da contribuição previdenciária (cota 

patronal) sobre os valores pagos a título de HRA, prevista no art. 3º, II, da Lei 

n. 5.811/1972.

Antes, porém, é válido recordar que a contribuição para a seguridade social 

devida pela empresa está disciplinada no art. 22 da Lei n. 8.212/1991, que 

dispõe:

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, 

além do disposto no art. 23, é de:

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas 

a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores 

avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer 

que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma 

de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos 

serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador 

ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção 

ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei n. 

9.876, de 26.11.1999).

[...]

§ 2º. Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9º do art. 28.

Observa-se que o § 2º desse dispositivo remete ao § 9º do art. 28 do 

mesmo diploma para elencar algumas verbas que não integram a remuneração, 

para efeito de composição do salário-de-contribuição.

A verba sobre a qual se controverte, no entanto, não está inserida no rol do 

art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/1991.

É assente nesta Corte, por sua vez, o posicionamento segundo o qual a 

natureza jurídica da verba paga pelo empregador é fundamental para a defi nição 

da incidência ou não da contribuição previdenciária, sendo tributadas as de 

caráter remuneratório/salarial, e não tributáveis, por outro lado, as de natureza 

indenizatória.

Nesse contexto, impõe-se analisar a matéria sob esse enfoque.
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A parcela relativa à Hora Repouso Alimentação - HRA está prevista no 

art. 3º, II, da Lei n. 5.811/1972, assim expresso:

Art. 3º Durante o período em que o empregado permanecer no regime de 

revezamento em turno de 8 (oito) horas, ser-lhe-ão assegurados os seguintes 

direitos:

[...]

II - Pagamento em dobro da hora de repouso e alimentação suprimida nos 

termos do § 2º do art. 2º;

[...]

Não se desconhece o entendimento da 2ª Turma desta Corte, segundo o 

qual haveria incidência da contribuição previdenciária sobre a verba debatida.

Entendo, contudo, que o fator determinante para alcançar tal conclusão foi 

a decisão do Tribunal Superior do Trabalho segundo a qual essa verba ostentaria 

natureza salarial, consoante extrai-se do voto prolatado nos autos do REsp n. 

1.144.750/RS, Relator o Ministro Humberto Martins, julgado em 19.05.2011, 

DJe 25.05.2011:

[...] a ratio essendi da norma, ao fi xar o intervalo entre a jornada, é proporcionar 

a recuperação física e mental do trabalhador, necessários ao prosseguimento 

de sua jornada. Assim, deve prevalecer o entendimento de que a remuneração 

prevista no supracitado artigo tem natureza salarial, equiparando-se a horas-

extras propriamente ditas, e não à simples indenização, maxime, por se tratar de 

uma contraprestação do empregador a o trabalho prestado pelo empregado.

O TST não discrepa desse entendimento. No dia 14.3.2008, em Seção de Dissídio 

Individual, assentou orientação Jurisprudencial 354, especifi camente a respeito da 

natureza jurídica da verba decorrente da supressão do intervalo intrajornada.

Vejamos o teor da referida Orientação Jurisprudencial:

N. 354 - Intervalo intrajornada. Art. 71, § 4º, da CLT. Não concessão ou 

redução. Natureza jurídica salarial.

Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com 

redação introduzida pela Lei n. 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não 

concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para 

repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas 

salariais.

Forçoso concluir que a parcela prevista no art. 71, § 4º da CLT, com a redação 

conferida pela Lei n. 8.923/1994, ostenta natureza salarial, e não indenizatória, de 
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forma a repercutir na base de cálculo da contribuição previdenciária. (destaque 

meu)

Ouso, todavia, divergir do posicionamento da Justiça laboral, entendendo 

imperioso que se analise a natureza jurídica dessa prestação, para efeito de 

examinar-se a possibilidade de incidência tributária.

Para confi gurar o caráter indenizatório de determinada prestação, impõe-

se verifi car se o empregado, no exercício das suas atividades, experimentou 

algum prejuízo ou dano que deva ser reparado.

A Lei n. 5.811/1972 assegura ao empregado sujeito ao regime de 

revezamento de oito horas o direito ao pagamento em dobro da hora de 

repouso e alimentação suprimida em decorrência da necessidade de garantir-

se a normalidade das operações ou de atender a imperativos de segurança 

industrial, relacionados à prestação de serviços “em atividades de exploração, 

perfuração, produção e refi nação de petróleo, bem como na industrialização de xisto, 

na indústria petroquímica e no transporte de petróleo e seus derivados por meio de 

dutos” (art. 1º - destaquei).

A seu turno, a CLT estabelece que, no trabalho contínuo, cuja duração 

exceda de seis horas, é obrigatória a concessão de intervalo para repouso ou 

alimentação de, no mínimo, uma hora (art. 71, caput), cabendo ao empregador 

remunerar o empregado, por eventual descumprimento dessa determinação, 

com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal de 

trabalho:

Art. 71. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, 

é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual 

será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em 

contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

[...]

§ 4º. Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste artigo, 

não for concedido pelo empregador, este fi cará obrigado a remunerar o período 

correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% (cinqüenta por cento) 

sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. (Incluído pela Lei n. 

8.923, de 27.7.1994)

Extrai-se dessa disciplina normativa a conclusão de que não há equivalência 

ontológica entre a Hora Repouso Alimentação e a hora extra.

Na dicção de Sérgio Pinto Martins:
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A natureza jurídica do intervalo não concedido é de pagamento em 

compensação. O pagamento do intervalo não representa hora extra. Hora 

extra é o que excede a jornada de 8 horas ou o módulo semanal de 44 horas. O 

pagamento pela não concessão de intervalo não representa hora extra.

(Comentários à CLT. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 143).

Não obstante, portanto, o entendimento daqueles que, de acordo com a 

interpretação que fez a Justiça do Trabalho, pelo seu órgão maior, consideram 

que a verba em foco ostenta natureza salarial, deles divirjo para reconhecer que 

a HRA reveste natureza jurídica autenticamente indenizatória, pois seu escopo 

é recompor direito legítimo do empregado suprimido em virtude das vicissitudes 

da atividade laboral.

No caso dos autos, restou incontroverso que a empresa Impetrante 

“desenvolve atividades no ramo petroquímico e que, por não permitir a 

paralisação do trabalho, impõe a adoção do regime de trabalho em turnos 

ininterruptos e de revezamento, não sendo possível, por isso, a concessão do 

intervalo da intrajornada para o repouso e a alimentação” (fl . 395e).

Nesse cenário, portanto, parece claro que a verba em comento assume perfi l 

de genuína compensação, de verdadeira contrapartida a que o empregador está 

obrigado, por lei (CLT, art. 71, § 4º), a disponibilizar ao obreiro, em virtude da 

não fruição do direito ao intervalo para refeição e repouso que lhe é garantido, 

imprescindível ao restabelecimento do seu vigor físico e mental.

A esse respeito, aliás, a 1ª Turma desta Corte, ao analisar o art. 71, § 4º, 

da CLT, assentou que “[...] a duração da jornada de trabalho, e seu respectivo 

descanso, constitui um dos fundamentos da política de proteção ao trabalhador, 

que se obtém por meio de limitações legais imposta ao empregador”, registrando 

ainda que “[...] em se tratando de norma sobre higiene e segurança do trabalho, 

nem a vontade individual nem a autonomia coletiva devem superar a norma 

cogente, imperativa e inderrogável à vontade das partes” (REsp 758.296/RS, 

Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., DJ 04.06.2007).

Logo, à luz de tais fundamentos e à vista do fato de que as atividades 

listadas no art. 1º da Lei n. 5.811/1972 denotam, como apontado, elevado 

grau de agressão à integridade física do empregado, tem-se que a perpetuação 

da jornada laboral sem a pausa necessária constitui, ipso facto, prejuízo e/ou 

dano ao trabalhador, ordinariamente recomposto por prestação de insígnia 

indenizatória.
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Segundo Valentin Carrion, o preceito do art. 71, § 4º, da CLT “prevê 

indenização para quem não usufrui intervalo; é indenização e não remuneração 

por existência de prestação de trabalho” (Comentários à Consolidação das Leis do 

Trabalho. 40ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 168).

Ademais, o ethos do instituto da indenização advém dos domínios do 

direito privado, os quais a lei tributária não pode alterar a defi nição, o conteúdo 

ou o alcance, nos termos dos arts. 109 e 110 do CTN.

Outrossim, não se pode negar que o propósito da lei, ao onerar 

o empregador pela supressão do intervalo para descanso e nutrição do seu 

empregado, seja justamente desencorajá-lo de tornar essa prática perene ou 

reincidente.

Isso considerado, seria rematado contrassenso admitir que o Estado pudesse 

auferir vantagem, consistente no incremento da sua arrecadação, mediante 

alargamento da base de cálculo do tributo, oriunda, exatamente, de conduta que busca 

desestimular e coibir, em clara ofensa ao princípio da confi ança nos atos estatais que 

predica, dentre outras questões, o impedimento de atos contraditórios.

Por último, remarque-se que o fato de o § 4º, do art. 71, da CLT ter 

empregado o termo “remunerar” não credencia a conclusão segundo a qual a 

HRA ostentaria índole salarial.

Isso porque, pondera o magistrado trabalhista e professor Marcelo Luis 

de Souza Ferreira, “não se pode olvidar que a CLT, muitas vezes, não adota 

a terminologia jurídica própria dos institutos, donde se pode concluir que a 

intenção do legislador ao utilizar-se da palavra supra-aludida fosse a de aplicar 

o seu sentido coloquial de ‘pagar’” (O Intervalo Intrajornada e a Orientação 

Jurisprudencial n. 307 da SDI-I. In Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 

8ª Região. Belém. v. 37, n. 72, jan/jun 2004. p. 104).

Resta qualifi cada, portanto, a natureza indenizatória da verba em questão, 

não devendo compor a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Nesse contexto, deve ser afastada a incidência da contribuição previdenciária 

sobre os valores pagos pela empresa aos empregados a título de Hora Repouso 

Alimentação - HRA, prevista no art. 3º, II, da Lei n. 5.811/1972.

Isto posto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe 

provimento.
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VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: O presente recurso especial foi interposto 

no bojo de Mandado de Segurança Preventivo impetrado por Elekeiroz S.A., 

sociedade empresária do ramo petroquímico, em face do Delegado da Receita 

Previdenciária em Salvador/BA, visando ao reconhecimento judicial da 

possibilidade de se excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária 

a parcela denominada HRA (Hora-Repouso-Alimentação), ante o seu alegado 

caráter indenizatório, e não remuneratório. Além desse pedido, pugnou: (i) pela 

declaração, “nos termos da Súmula 213/STJ, da compensabilidade dos valores 

indevidamente pagos (art. 165, I, do CTN) desde maio/1995 até os dias atuais” 

(fl . 20); (ii) pela compensação do indébito “com parcelas vencidas ou vincendas 

da contribuição previdenciária, atualizada pelo IPC, INPC, UFIR e SELIC nas 

épocas próprias e com a incidência de juros na forma da jurisprudência mais 

atual e reiterada do STJ sobre os temas” (fl . 20); e (iii) que fosse determinado 

“que as autoridades coatoras não imponham quaisquer obstáculos à efetividade 

da compensação deferida” (fl . 20).

A sentença (fl s. 154/166), após afastar preliminares relativas à inadequação 

da via eleita, à prescrição e à inexistência de prova pré-constituída dos 

recolhimentos indevidos (fl s. 156/158), culminou por reconhecer a natureza 

indenizatória da rubrica discutida, à luz dos arts. 71, § 4º, da CLT e 7º, XXII, da 

CF/1988. O MM Juiz, assinalando, de início, tratar-se de matéria controversa 

no Tribunal Superior do Trabalho - TST, terminou por solucionar a contenda 

valendo-se do posicionamento fi rmado pela Terceira Turma daquela mesma 

Corte laboral, segundo o qual (fl . 161):

[...] a indenização a que tem jus o empregado pela não-concessão dos 

intervalos intrajornada não corresponde ao efetivo exercício de trabalho 

extraordinário. Não há nessa hipótese o caráter contraprestativo, de retribuição 

por serviço prestado. O legislador procurou apenar o empregador que não zela 

pelo cumprimento da hora de descanso e refeição - norma de saúde e segurança 

laboral, garantia fundamental conferida pelo artigo 7º, XXII, da Constituição da 

República.

O fato gerador da parcela é uma conduta ilícita do empregador, revelando 

a natureza penal da previsão do § 4º do artigo 71 da CLT. Sequer por acordo ou 

convenção coletiva de trabalho, o intervalo intrajornada pode ser restringido, 

nos termos da Orientação Jurisprudencial n. 342 da SBDI-1, porque este constitui 

medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de 

ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988). Assim, em razão do 
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direito trabalhista não usufruído, fica o empregador obrigado a indenizar o 

empregado, para reparar o prejuízo causado.

Assim, foi concedida a ordem de segurança para “reconhecer a natureza 

indenizatória das verbas pagas a título de Hora Repouso Alimentação, 

determinando a sua exclusão, por conseguinte, da base de cálculo da contribuição 

previdenciária, bem como a possibilidade de compensação dos valores recolhidos 

a partir da indevida inclusão, com observância da prescrição dos recolhimentos 

anteriores a 08.06.1995, do artigo 66 da Lei n. 8.383/1991 e do artigo 170-A 

do Código Tributário Nacional, além da incidência de correção monetária e 

juros de mora - estes, com parcela autônoma, somente até o advento da Lei n. 

9.250/1995” (fl . 166).

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, então, interpôs apelo ordinário 

no qual sustentou, em síntese, que: (i) “a previsão legal contida no artigo 71, § 

4º, da CLT, não se aplica à hipótese vertente, ante a existência de norma especial 

- Lei n. 5.811/1972, que dispõe sobre o regime de trabalho dos empregados 

nas atividades de exploração, perfuração, produção e refi nação de petróleo, 

industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus 

derivados por meio de dutos” (fl . 217); e (ii) “A própria Lei n. 5.811/1972, 

invocada na petição inicial que disciplina o trabalho em turnos ininterruptos 

de revezamento dos empregados da indústria petroquímica, dentre outros, 

faz menção à disponibilidade do empregado no período que seria reservado à 

alimentação” (fl . 222), transcrevendo, a seguir, os arts. 2º, § 2º, e 3º, da referida 

legislação, daí por que “a verba intitulada HRA destina-se a remunerar a 

disponibilidade do empregado no local de trabalho ou nas suas proximidades, durante 

o intervalo destinado a repouso e alimentação (art. 2º, § 2º c/c art. 3º, II)” (fl . 

223) e, “por expressa disposição contida no art. 22, I, da Lei n. 8.212/1991 

[...] compreende-se no conceito de remuneração o pagamento pelo tempo 

à disposição do empregador, a conclusão é inexorável: a verba HRA sofre a 

incidência da contribuição previdenciária” (fl . 224).

A apelação restou desprovida, consoante os termos da seguinte ementa (fl . 

402):

Constitucional e Tributário. Mandado de segurança. Contribuição 

previdenciária. Hora-Repouso-Alimentação (HRA) remunerada. Natureza 

indenizatória. Não incidência tributária. Respeito ao valor social do trabalho e à 

dignidade da pessoa humana. Direitos humanos fundamentais de uma ordem. 

Econômica e social justa.
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I - A proteção constitucional à saúde, ao lazer, à alimentação, à higidez mental 

e à vida do trabalhador brasileiro (CF, arts. 5º, caput, 6º e 196) garante os valores 

sociais do trabalho e uma existência digna para todos que se empenham em 

construir uma ordem econômica e social justa, como sustentáculo da República 

Federativa do Brasil (CF, arts. 1º, IV, 3º, I e 170, caput)

II - A remuneração percebida pelo trabalhador, no período de sua hora-

repouso-alimentação possui natureza indenizatória em respeito ao valor social 

do trabalho e à dignidade da pessoa humana e, por isso, não integra a base 

de cálculo da contribuição previdenciária ou de qualquer exação tributária, na 

espécie.

III - Apelação e remessa ofi cial desprovidas. Sentença confi rmada.

A Corte Regional adotou como seus os fundamentos da sentença e, 

fazendo referência a preceitos de ordem constitucional (arts. 1º, III, IV, 5º, caput, 

7º, e 196, da CF/1988), salientou, verbis: “No que interessa especifi camente à 

solução da lide posta nestes autos, deve-se visualizar a garantia constitucional 

do direito ao lazer, do direito à saúde e do direito à vida do trabalhador, que 

se materializa nos dispositivos constitucionais, no sentido de que há de ser 

garantido o repouso semanal remunerado, como também a jornada de seis horas 

para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, evitando, 

assim, o sacrifício do trabalhador em regime contínuo de trabalho, como se 

aponta na espécie dos autos” (fl . 394).

Outrossim, assinalou que “Não foi feliz o legislador do texto consolidado 

ao se referir à remuneração pura e simples relativa ao pagamento de 50% 

correspondente à hora de repouso e alimentação, pois, no caso, o que se tem, 

evidentemente, é uma indenização, num contexto que sequer deveria existir, 

diante da proteção constitucional à saúde, ao lazer, à higidez mental e à vida 

do trabalhador brasileiro, com a determinação de que o trabalho humano há 

de ser valorizado, não em termos monetários, mas em termos que coloquem 

o trabalhador como um ser humano, em que sua dignidade de ser humano há 

de ser preservada como fundamento da República Federativa do Brasil, o que 

não está sendo observado pela empresa petroquímica, na espécie dos autos” 

(fl . 396); concluindo, ao fi nal, que “Nesse contexto, a remuneração percebida 

pelo trabalhador, no período de sua hora-repouso-alimentação possui natureza 

indenizatória em respeito ao valor social do trabalho e à dignidade da pessoa 

humana e, por isso, não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária 

ou de qualquer exação tributária, na espécie” (fl . 396).
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A União (Fazenda Nacional) opôs embargos de declaração (fl s. 406/416), 

nos quais apontou omissão da Corte acerca da matéria inserta nos arts. 2º, § 

2º, da Lei n. 5.811/1972; 28 da Lei n. 8.212/1991; 71, 457 da CTL; e 195, I, 

a, da Constituição Federal. Nesses, defendeu a natureza salarial da HRA, ao 

argumento de que, segundo as normas de regência, “no horário inicialmente 

destinado ao repouso poderá o empregador determinar que o empregado fi que 

à sua disposição mediante retribuição [...] O tempo disponibilizado ao patrão 

pelo empregado não constitui objeto de indenização, mas sim de retribuição 

salarial, haja ou não trabalho efetivo [...] Como tal, integra a referida verba a 

base de cálculo da contribuição previdenciária e do imposto de renda” (fl . 409).

Os aclaratórios restaram improvidos, ao fundamento de que inexistentes os 

pressupostos do art. 535 do CPC/1973 (fl s. 419/427).

Daí o recurso especial vertente, manejado pela União (Fazenda Nacional), 

no qual foram apontados os seguintes artigos de norma federal como malferidos: 

535 do CPC/1973; 2º da Lei n. 5.811/1972; 71, 457 da CLT; 28 da Lei n. 

8.212/1991; e 195, I, a, da CF. Como teses, a recorrente sustentou: (I) negativa 

de prestação jurisdicional, pois “o Tribunal não se manifestou em relação aos 

arts. 2º da Lei n. 5.811/1972; 71, §§ e art. 457 da CLT - do art. 195, I, a, da 

CRFB e art. 28 da Lei n. 8.212/1991” (fl . 434); e (II) “a verba auferida tem 

nítido cunho salarial pois é paga em troca da disponibilidade do empregado 

em favor do empregador, consoante se infere da regra inserta no § 2o, do art. 

2o, da Lei n. 5.811, de 1972” (fl . 435), pelo que integra a base de cálculo da 

contribuição previdenciária.

Em contrarrazões ao apelo raro, a impetrante Elekeiroz S.A. apontou como 

preliminares: (i) a incidência da Súmula 126/STJ, ante a falta de interposição 

de recurso extraordinário; (ii) a falta do prequestionamento da questão federal 

suscitada no recurso especial, atraindo os óbices sumulares 281, 282 e 356 todos 

do STF; e (iii) ausência de refutação dos alicerces do acórdão recorrido, nos 

termos das Súmulas 283 e 284/STF. No mérito, defende o caráter indenizatório 

da verba HRA, referindo que “a não concessão do intervalo para repouso e 

alimentação em nada difere daquela em que não se concedem férias vencidas 

[...] Em uma e noutra, o direito assegurado ao trabalhador é o descanso” (fl . 

448). Por fi m, afi rma que “não há como se confundir a verba paga pela realização 

de horas extras com a verba paga pelo não gozo do intervalo destinado à 

alimentação e repouso, posto que cada uma delas tem fato gerador próprio, a 

saber: a primeira é paga pelo serviço extraordinário, entendido como tal aquele 
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prestado após o cumprimento da jornada legal de oito horas, o que evidencia sua 

indiscutível natureza salarial; já a segunda é paga por conta da não concessão do 

intervalo de repouso e alimentação, deixando clara sua natureza reparatória” (fl . 

449).

O Ministério Público Federal, em parecer ofertado pelo Subprocurador-

Geral da República José Flaubert Machado Araújo, opinou pelo parcial 

conhecimento do recurso e, nessa parte, pelo seu provimento (fl s. 468/474).

No STJ, o recurso raro foi levado a julgamento na sessão do dia 13.9.2016. 

O Ministro Gurgel de Faria, relator, proferiu voto conhecendo em parte 

do recurso especial e, na porção conhecida, deu-lhe provimento para julgar 

improcedente o pedido veiculado na ação mandamental.

Os fundamentos adotados foram os seguintes: (I) não prosperam as alegações 

suscitadas nas contrarrazões, pois: (a) houve o devido prequestionamento 

da questão federal suscitada; (b) não há falar em incidência da Súmula 126/

STJ, visto inexistir no acórdão recorrido fundamento constitucional sufi ciente 

para mantê-lo; e (c) o apelo raro encontra-se devidamente fundamentado; 

(II) inviável o conhecimento do recurso na parte em que suscitada violação 

a dispositivo constitucional (art. 195, I, a, da CF); (III) “não merece acolhida 

a alegada violação ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que demanda a 

demonstração de que a Corte de origem, mesmo depois de provocada mediante 

embargos de declaração, deixou de sanar vício de integração contido em seu 

julgado, o que não ocorreu na espécie”; e (IV) “os valores pagos aos empregados, 

inclusive aos enquadrados na Lei n. 5.811/1972, em face de supressão do 

intervalo intrajornada, ostentam nítido caráter remuneratório, razão pela qual 

sofrem a incidência da contribuição previdenciária’. Fez referência a julgados da 

Eg. Segunda Turma do STJ (EDcl no REsp 1.157.849/RS, Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJe 26.5.2011; AgRg no REsp 1.449.331/SP, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, DJe 13.5.2016) e a decisão monocrática da lavra do Exmo. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho (REsp 1.524.156, DJe 22.6.2016).

Na ocasião, a Ministra Regina Helena Costa inaugurou divergência relativa 

ao mérito do recurso especial, posicionando-se pelo caráter indenizatório da 

referida verba. Das notas taquigráfi cas extraem-se, resumidamente, os pilares do 

entendimento de S. Exa.: (i) o pagamento da HRA decorre da supressão de um 

direito do trabalhador - direito de repouso -, pelo que se trata de indenização; e, 

(ii) se a empresa não respeita a hora repouso/alimentação, acaba por incorrer em 

um ilícito, não fazendo sentido a legislação considerar essa infração trabalhista 

para fi ns de cobrança de tributo.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

338

O Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, por sua vez, acompanhou a 

divergência.

Pedi vista antecipada, então, para melhor me acercar da controvérsia. 

Aguarda, ainda, o Ministro Benedito Gonçalves.

Feito esse breve relato, passo ao voto.

Desde logo, anuncio que estou acompanhando as conclusões a que chegou 

o relator, seja no que atine ao exame das preliminares, seja no que respeita à 

questão meritória propriamente dita. É desta última que me ocuparei em frente.

A esse específi co propósito, transcrevo os dispositivos legais apontados 

como malferidos no recurso especial:

Do corpo da Lei n. 5.811/1972, que “Dispõe sobre o regime de trabalho 

dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refi nação 

de petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de 

petróleo e seus derivados por meio de dutos”, dá-se por aviltado o art. 2º:

Art. 2º Sempre que for imprescindível à continuidade operacional, o 

empregado será mantido em seu posto de trabalho em regime de revezamento.

§ 1º O regime de revezamento em turno de 8 (oito) horas será adotado nas 

atividades previstas no art. 1º, fi cando a utilização do turno de 12 (doze) horas 

restrita às seguintes situações especiais:

a) atividades de exploração, perfuração, produção e transferência de petróleo 

do mar;

b) atividades de exploração, perfuração e produção de petróleo em áreas 

terrestres distantes ou de difícil acesso.

§ 2º Para garantir a normalidade das operações ou para atender a imperativos 

de segurança industrial, poderá ser exigida, mediante o pagamento previsto no 

item II do art. 3º, a disponibilidade do empregado no local de trabalho ou nas suas 

proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação.

Da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT):

Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, 

é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual 

será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em 

contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

§ 1º Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório 

um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) 

horas.
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§ 2º Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho.

§ 3º O limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição poderá ser 

reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o 

Serviço de Alimentação de Previdência Social, se verifi car que o estabelecimento 

atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, 

e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho 

prorrogado a horas suplementares.

§ 4º Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste artigo, 

não for concedido pelo empregador, este fi cará obrigado a remunerar o período 

correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% (cinqüenta por cento) 

sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.

§ 5º O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e/ou fracionado, e 

aquele estabelecido no § 1º poderá ser fracionado, quando compreendidos entre 

o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde 

que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do 

serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos 

estritamente os motoristas, cobradores, fi scalização de campo e afi ns nos serviços 

de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo 

de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso 

menores ao fi nal de cada viagem.

[...]

Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os 

efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como 

contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.

Da Lei n. 8.212/1991, que “Dispõe sobre a organização da Seguridade 

Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências”:

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em 

uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, 

devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o 

trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais 

sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, 

quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do 

empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, 

de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;

A tese defendida pela Fazenda recorrente é, em resumo, a de que “a verba 

auferida tem nítido cunho salarial pois é paga em troca da disponibilidade do 
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empregado em favor do empregador, consoante se infere da regra inserta no 

§ 2º, do art. 2º, da Lei n. 5.811, de 1972” (fl . 435), pelo que integra a base de 

cálculo da contribuição previdenciária.

A hipótese dos autos é de sociedade empresária que atua no ramo 

petroquímico e, por isso, tem amparo em norma específi ca (Lei n. 5.811/1972) 

para, “Sempre que for imprescindível à continuidade operacional”, manter seus 

empregados no posto de trabalho “em regime de revezamento”.

Mais ainda: a mesma Lei n. 5.811/1972 prevê que: “Para garantir 

a normalidade das operações ou para atender a imperativos de segurança 

industrial, poderá ser exigida, mediante o pagamento previsto no item II do art. 

3º, a disponibilidade do empregado no local de trabalho ou nas suas proximidades, 

durante o intervalo destinado a repouso e alimentação” (§ 2º do art. 2º da Lei n. 

5.811/1972).

Convém transcrever, por pertinente, a letra do art. 3º, item II, mencionado 

no § 2º do art. 2º da Lei n. 5.811/1972:

Art. 3º Durante o período em que o empregado permanecer no regime de 

revezamento em turno de 8 (oito) horas, ser-lhe-ão assegurados os seguintes 

direitos:

[...]

II - Pagamento em dobro da hora de repouso e alimentação suprimida nos termos 

do § 2º do art. 2º;

Como se vê, a supressão da hora de repouso e alimentação, atendidas 

as condições legais (Para garantir a normalidade das operações ou para atender 

a imperativos de segurança industrial), encontra respaldo na norma específi ca 

aplicável àquela categoria de trabalhadores - “empregados nas atividades de 

exploração, perfuração, produção e refi nação de petróleo, industrialização do 

xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados por meio 

de dutos”.

Não se está, portanto, frente a hipótese de ilícito trabalhista, porquanto 

a indigitada supressão do intervalo para repouso/alimentação, atendidas as 

condições previstas em lei, opera-se com amparo em norma específica da 

categoria profi ssional.

Acerca da natureza da verba em discussão, o relator, Ministro Gurgel de 

Faria, assim pontuou:
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[...] a natureza da verba em discussão é salarial e guarda correspondência 

com o adicional previsto no art. 71, § 4º, da CLT, visto que a fi nalidade de ambos 

é majorar a hora trabalhada durante o período em que deveria ter havido o 

intervalo para repouso e alimentação, o que é corroborado pela Súmula 437, III, 

do TST:

Intervalo intrajornada para repouso e alimentação. Aplicação do art. 71 da 

CLT (conversão das Orientações Jurisprudenciais n. 307, 342, 354, 380 e 380 

da SBDI-1) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012

[...]

III - Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com 

redação introduzida pela Lei n. 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não 

concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada 

para repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de outras 

parcelas salariais.

A esse respeito, destaca-se da doutrina especializada:

O § 4º do art. 71 da CLT usa a palavra remunerar e não indenização. A verba 

visa remunerar o intervalo não concedido. Logo, tem natureza de remuneração e 

não de indenização. Se o legislador quisesse que o intervalo tivesse natureza de 

indenização, teria estabelecido isso na lei. Entretanto, usou o verbo remunerar, 

que indica a natureza salarial do pagamento. A verba visa remunerar o intervalo 

não concedido. Logo, tem natureza de remuneração e não de indenização. Se a lei 

não distingue, não pode o intérprete fazê-lo. Esclarece a Súmula 437, III, do TST que 

“possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com redação 

introduzida pela Lei n. 8.923, de 27.7.1994, quando não concedido ou reduzido 

pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, 

repercutindo, assim, o cálculo de outras parcelas salariais”.

(MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 

620)

Como se vê, a natureza remuneratória da verba discutida é reconhecida 

tanto pela doutrina especializada como pelo órgão de cúpula da justiça 

trabalhista.

Nesse panorama, pedindo vênia aos entendimentos contrários, alinho-me 

à corrente esposada no voto do eminente Relator, ou seja, compreendendo como 

sendo de caráter remuneratório a verba denominada Hora Repouso Alimentação 

(HRA), a qual, por isso, deve compor a base de cálculo da correspondente 

contribuição previdenciária.
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Ante o exposto, conheço em parte do apelo raro da Fazenda Nacional e, na 

parte conhecida, dou-lhe provimento para denegar a segurança, acompanhando, 

portanto, o relator.

É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Processual Civil e Tributário. Recurso especial. 

Contribuição previdenciária. Hora Repouso Alimentação. Verba 

indenizatória. Não incidência. Recurso especial não provido, 

acompanhando a divergência inaugurada pela Ministra Regina 

Helena Costa.

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: O cerne da controvérsia reside em 

identifi car a natureza da verba denominada “hora repouso alimentação”, se 

remuneratória ou indenizatória, para o fi m de defi nir se a mesma integra ou não 

a base de cálculo da contribuição previdenciária.

O eminente relator, Ministro Gurgel de Faria, fazendo alusão à Súmula 

437 do TST, conheceu em parte do recurso especial e, nesta extensão, deu-lhe 

provimento, por entender que os valores pagos aos empregados em face da 

supressão do intervalo intrajornada ostentam nítido caráter salarial, razão pela 

qual sofrem a incidência da contribuição previdenciária.

O Ministro Sérgio Kukina acompanhou o relator.

A Ministra Regina Helena Costa abriu divergência, no que foi acompanhada 

pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, pontuando o entendimento de que 

a remuneração percebida pelo trabalhador, no período de sua “hora repouso 

alimentação”, possui natureza indenizatória e, consequentemente, não deve 

sofrer a incidência da contribuição previdenciária.

Pedi vista dos autos.

Pois bem.

Inicialmente, 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).
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No caso, sustenta a recorrente que a hora repouso alimentação tem 

cunho salarial pois é paga em troca da disponibilidade do empregado em 

favor do empregador, de modo que integra a base de cálculo da contribuição 

previdenciária.

Convém assinalar que o regime de trabalho dos empregados da recorrida 

- companhia petroquímica - é regido pela Lei n. 5.811/1972, que assim 

estabelece:

Art. 2º Sempre que for imprescindível à continuidade operacional, o 

empregado será mantido em seu posto de trabalho em regime de revezamento.

§ 1º O regime de revezamento em turno de 8 (oito) horas será adotado nas 

atividades previstas no art. 1º, fi cando a utilização do turno de 12 (doze) horas 

restrita às seguintes situações especiais:

a) atividades de exploração, perfuração, produção e transferência de petróleo 

do mar;

b) atividades de exploração, perfuração e produção de petróleo em áreas 

terrestres distantes ou de difícil acesso.

§ 2º Para garantir a normalidade das operações ou para atender a imperativos 

de segurança industrial, poderá ser exigida, mediante o pagamento previsto no 

item II do art. 3º, a disponibilidade do empregado no local de trabalho ou nas suas 

proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação.

Art. 3º Durante o período em que o empregado permanecer no regime de 

revezamento em turno de 8 (oito) horas, ser-lhe-ão assegurados os seguintes 

direitos:

I - Pagamento do adicional de trabalho noturno na forma do art. 73 da 

Consolidação das Leis do Trabalho;

II - Pagamento em dobro da hora de repouso e alimentação suprimida nos 

termos do § 2º do art. 2º;

III - Alimentação gratuita, no posto de trabalho, durante o turno em que estiver 

em serviço;

IV - Transporte gratuito para o local de trabalho;

V - Direito a um repouso de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas para cada 3 

(três) turnos trabalhados.

Parágrafo único. Para os empregados que já venham percebendo 

habitualmente da empresa pagamento à conta de horas de repouso e alimentação 

ou de trabalho noturno, os respectivos valores serão compensados nos direitos a 

que se referem os itens I e II deste artigo.
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Do dispositivo acima, extrai-se que ao empregado sujeito ao regime de 

revezamento de 8 (oito) horas é assegurado o direito ao pagamento em dobro da 

hora de repouso e alimentação suprimida.

De outro lado, estabelece o artigo 71 da CLT que em qualquer trabalho 

contínuo, cuja duração exceda de seis horas, é obrigatória a concessão de um 

intervalo para repouso e alimentação, o qual será, no mínimo, de uma hora 

e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder 

de duas horas. Acrescenta o § 1º que, não excedendo de seis horas o trabalho, 

será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos quando a duração 

ultrapassar quatro horas.

Nota-se que o objetivo do legislador, ao fi xar intervalo de uma hora para os 

trabalhadores que executam trabalho contínuo com duração superior a 6 horas - 

caso da recorrida, foi a manutenção de sua higidez física e mental, constituindo, 

em razão disso, norma legal de caráter cogente, cuja inobservância é coibida 

pelo § 4º do artigo 71 da CLT, introduzido pela Lei n. 8.923/1994, que assim 

prescreve:

Art. 71. [...]

[...]

§ 4º - Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste artigo, 

não for concedido pelo empregador, este fi cará obrigado a remunerar o período 

correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% (cinqüenta por cento) 

sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. (Incluído pela Lei n. 

8.923, de 27.7.1994)

Conclui-se, assim, que o pagamento da verba aqui tratada não remunera 

qualquer serviço prestado mas, ao contrário, decorre da supressão do intervalo 

de repouso e alimentação a que o trabalhador teria de direito, circunstância que 

revela o seu caráter indenizatório, não integrando, por consequência, a base de 

cálculo da contribuição previdenciária.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator para acompanhar 

a divergência inaugurada pela eminente Ministra Regina Helena Costa e negar 

provimento ao recurso especial.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.338.912-SE (2012/0171610-0)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social

Advogado: Procuradoria-Geral Federal - PGF - PR000000F

Recorrido: Consuelo Moraes Maia

Advogado: Antônio Soares Silva Junior e outro(s) - SE003578

EMENTA

Previdenciário. Recurso especial. Ofensa ao art. 115, II, da Lei 

n. 8.213/1991. Ato do Gerente Executivo de Benefícios do INSS 

que determinou o devolução de valores recebidos por pensionista, a 

título de tutela antecipada, posteriormente revogada. Impossibilidade. 

Normativo que não autoriza, na via administrativo-previdenciária, a 

cobrança de valores antecipados em processo judicial.

1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-

se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz 

contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ.

2. Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por 

benefi ciária de pensão por morte contra ato de Gerente Executivo 

de Benefícios do INSS que determinou o desconto, no benefício, de 

valores recebidos a título de tutela antecipada posteriormente cassada.

3. O normativo contido no inciso II do artigo 115 da Lei n. 

8.213/1991 não autoriza o INSS a descontar, na via administrativa, 

valores concedidos a título de tutela antecipada, posteriormente 

cassada com a improcedência do pedido. Nas demandas judicializadas, 

tem o INSS os meios inerentes ao controle dos atos judiciais que por 

ele devem ser manejados a tempo e modo.

4. 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, por 
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unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa 

(Presidente), Gurgel de Faria e Napoleão Nunes Maia Filho votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 23 de maio de 2017 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 29.5.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de recurso especial interposto 

com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão 

proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl . 

110):

Administrativo. Pensão por morte. Devolução de valores, recebidos de boa-fé. 

Impossibilidade. Restituição das parcelas descontadas. Descabimento.

1. É pacífi co na jurisprudência o entendimento de que, constatada a boa-fé do 

benefi ciário, descabida é a devolução ao erário dos valores pagos a maior pela 

Administração Pública em razão de equívoco na interpretação ou aplicação da lei, 

bem como em razão de decisão judicial.

2. Na hipótese, a percepção de valores recebidos a maior, a título de revisão de 

cota-parte de pensão por morte, decorreu de antecipação dos efeitos da tutela 

concedida em ação ordinária, que, posteriormente, em último grau recursal - 

(STF) fora reformada, tendo sido julgado improcedente o pedido. Tal reforma não 

tem o condão de desconfi gurar a boa-fé da autora, que esteve presente enquanto 

possuía decisão judicial em seu favor, bem assim porque se trata de verba de 

natureza eminentemente alimentar, sem possibilidade de restituição.

3. No entanto, não é o caso de constranger a administração de, mais uma vez, 

pagar a autora verba sabidamente indevida, até porque a devolução já operada 

administrativamente afasta o fundamento da natureza alimentar da verba. O 

que a boa-fé assegura é a manutenção do “status quo” e não a repetição de 

importância que, afi nal, era mesmo, devida e-não indevida.

4. Apelação e remessa ofi cial parcialmente providas.

O recorrente alega, além do dissídio jurisprudencial, a ofensa ao artigo 115, 

II, da Lei n. 8.213/1991 ao argumento de que o normativo permite o desconto, 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 211-381, julho/setembro 2017 347

na via administrativa, dos benefícios pagos a maior em decorrência de tutela 

antecipada posteriormente cassada.

Com contrarrazões.

Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso especial 

do INSS (fl s. 166-168).

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).

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por benefi ciária do INSS 

contra ato do Gerente Executivo de Benefícios no Estado de Sergipe que 

determinou o desconto administrativo de valores pagos a ela por meio de 

decisão judicial precária, posteriormente cassada.

Narra a inicial do writ que a impetrante, em ação anterior, pleiteou que 

a RMI de seu benefício de pensão por morte, concedido em 29.10.1985, e 

inicialmente fi xado em 70% do salário de benefício, fosse pago no percentual de 

100%, conforme legislação superveniente mais favorável aos benefi ciários (art. 

75 da Lei n. 8.213/1991, alterado pela Lei n. 9.032/1995). Diz a benefi ciária 

que diante do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, referente 

à irretroatividade dessa norma, sua pretensão foi julgada improcedente em 

grau de recurso, tendo sido cassado o provimento que antecipou os efeitos 

da tutela. Diante desse contexto informa que o INSS passou a descontar, 

na via administrativa, os valores desembolsados durante a vigência da tutela 

antecipada, o que ensejou a impetração do remédio constitucional.

A sentença concedeu a segurança, constando em seu dispositivo o seguinte 

comando (fl . 64):

Ao lume dessas razões, concedo a segurança pretendida, determinando que 

a autoridade coatora se abstenha de proceder aos descontos na pensão da 

impetrante, ratifi cando a medida liminar concedida, bem como a proceder à 
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devolução de tais descontos, acaso tenham sido feitos, após a interposição desse 

mandamus.

A Corte de origem deu parcial provimento ao reexame necessário e à 

apelação do INSS para excluir da condenação a obrigatoriedade de devolução 

à impetrante das parcelas já descontadas pela Administração (fl . 107). Anota-se 

que não houve recurso da benefi ciária a respeito.

Feita essa narrativa inicial, observa-se que o normativo suscitado está, 

ao menos implicitamente, prequestionado. Preenchidos os pressupostos de 

admissão, passo ao exame do recurso do INSS.

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de o INSS descontar, na via 

administrativa, valores recebidos por segurado ou benefi ciário decorrentes de 

decisão judicial precária, posteriormente cassada ao fi nal em decorrência da 

improcedência do pedido.

No caso, a decisão judicial que concedera o reajuste da RMI, ainda que de 

forma precária, só foi retirada do mundo jurídico após julgamento do recurso do 

INSS pelo Supremo Tribunal Federal, conforme pode ser observado do seguinte 

excerto do acórdão recorrido (fl . 107):

Na hipótese dos autos, a percepção dos valores recebidos a título de pensão por 

morte decorreu de liminar concedida em ação ordinária e que, posteriormente, 

em último grau recursal (STF) fora reformada, tendo sido julgado improcedente 

o pedido. Contudo, tal reforma não tem o condão de desconfi gurar a boa fé da 

pensionista, que esteve presente enquanto ela possuía decisão judicial em seu 

favor, bem assim porque se trata de verba de natureza eminentemente alimentar, 

sem possibilidade de restituição.

Assim, a hipótese dos autos não diz respeito ao que decidido no julgamento 

dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.384.418/SC (DJe 30.08.2013) e 

1.401.560/MT (DJe 13.10.2015), submetidos ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, pois aqui a devolução de valores recebidos em Juízo está sendo 

imposta pelo INSS e na via administrativa. Inaplicáveis, portanto, os referidos 

precedentes.

A propósito:

Processual Civil e Previdenciário. Embargos de declaração. Benefício 

previdenciário. Pagamento indevido. Boa-fé. Devolução. Desnecessidade. 

Omissão do art. 115, II da Lei n. 8.213/1991 caracterizada.
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1. Os embargos de declaração são cabíveis para a modifi cação do julgado que 

se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível 

erro material existente na decisão.

2. Houve omissão no acórdão embargado nos seguintes pontos: (a) redução da 

verba honorária; e (b) devolução ao erário do benefício previdenciário recebido a 

maior.

3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.401.560/MT, Relator 

Min. Ari Pargendler, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do 

CPC/1973), reiterou entendimento já assentado no REsp 1.384.418/SC, Rel. Min. 

Herman Benjamin, de que a reversão de decisão precária legitima a restituição 

dos valores pagos antecipadamente por força da concessão de tutela antecipada 

ou liminar.

4. No caso dos autos, não se trata de decisão precária, mas de decisão com trânsito 

em julgado, razão pela qual não deve ser aplicado o recurso repetitivo. Ademais, 

a boa-fé do segurado fica configurada, na medida em que a autarquia deixou 

transcorrer in albis o prazo para opor embargos à execução.

5. Com relação aos honorários, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça é no sentido de que a fi xação da verba honorária de sucumbência cabe 

às instâncias ordinárias, uma vez que resulta da apreciação equitativa e avaliação 

subjetiva do julgador em face das circunstâncias fáticas presentes nos autos, 

razão pela qual insuscetível de revisão em recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça.

Embargos de declaração acolhidos para sanar as omissões e, com efeitos 

infringentes, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe parcial provimento 

apenas para afastar a devolução ao erário dos valores pagos a maior. Mantidos os 

honorários advocatícios (EDcl no AgInt no REsp 1.591.194/SP, Rel. Min. Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe 17.08.2016 - grifo nosso).

O artigo 115 da Lei n. 8.213/1991, na redação vigente à época dos fatos, 

dispunha:

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

I - contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social;

II - pagamento de benefício além do devido;

III - Imposto de Renda retido na fonte;

IV - pensão de alimentos decretada em sentença judicial;

V - mensalidades de associações e demais entidades de aposentados 

legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus fi liados.

VI - pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de 

arrendamento mercantil concedidos por instituições fi nanceiras e sociedades de 
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arrendamento mercantil, públicas e privadas, quando expressamente autorizado 

pelo benefi ciário, até o limite de trinta por cento do valor do benefício. (Incluído 

pela Lei n. 10.820, de 17.12.2003).

§ 1º Na hipótese do inciso II, o desconto será feito em parcelas, conforme 

dispuser o regulamento, salvo má-fé. (Renumerado do Parágrafo único pela Lei n. 

10.820, de 17.12.2003)

§ 2º Na hipótese dos incisos II e VI, haverá prevalência do desconto do inciso II. 

(Incluído pela Lei n. 10.820, de 17.12.2003)

A literalidade do caput e do inciso II do artigo 115 da Lei n. 8.213/1991, 

em princípio, autoriza o INSS fazer o desconto de pagamentos além do devido 

nos benefícios por ela mantidos. Respeitados a ampla defesa e o contraditório, 

princípios que também norteiam o devido processo legal administrativo (artigos 

5º, LIV e LV, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/1999), é meio de 

autotutela estatal que tem por objetivo manter o sistema previdenciário em 

condições superavitárias, evitando o enriquecimento sem causa e a judicialização 

de confl itos.

 Assim, o inciso II do artigo 115 da Lei de Benefícios encerra comando 

destinado a recuperação de valores pagos pelo INSS que pode ser utilizado na 

via administrativa, mas, ressalta-se, quando os pagamentos foram feitos pelo 

próprio INSS. A situação dos autos, todavia, é diversa.

O normativo não é aplicável na via administrativa quando o valor, 

supostamente indevido, for decorrente de demandas judicialializadas, pois 

nessas situações tem o INSS os meios inerentes ao controle dos atos judiciais 

que por ele devem ser manejados a tempo e modo. É dizer: o artigo 115, II, 

da Lei n. 8.213/1991 não autoriza a Administração Previdenciária a cobrar, 

administrativamente, valores pagos a título de tutela judicial, sob pena de 

inobservância do princípio da segurança jurídica.

A propósito, confira-se a seguinte passagem do voto proferido pela 

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura nos EDcl no REsp n. 991.030-RS, 

julgado pela Terceira Seção na sessão de 25.8.2010 : “[...] cumpre observar 

que o aclamado art. 115 da Lei n. 8.213/1991 regulamenta a hipótese de 

desconto administrativo, sem necessária autorização judicial, nos casos em que 

a concessão a maior se deu por ato administrativo do Instituto agravante, não 

agraciando os casos majorados por força de decisão judicial”.

Nesse sentido:
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Previdenciário. Processual Civil. Agravo regimental no agravo no recurso 

especial. Pensão por morte. Valores recebidos por força de tutela antecipada 

posteriormente revogada. Devolução. Impossibilidade. Entendimento da Terceira 

Seção. Agravo não provido.

1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto à 

impossibilidade de restituição de valores recebidos por força de tutela antecipada 

posteriormente revogada.

2. A Sexta Turma deste Superior Tribunal, no julgamento do AgRg no REsp 

1.054.163/RS, se manifestou no sentido deu que o “art. 115 da Lei n. 8.213/1991 

regulamenta a hipótese de desconto administrativo, sem necessária autorização 

judicial, nos casos em que a concessão a maior se deu por ato administrativo 

do Instituto agravante, não agraciando os casos majorados por força de decisão 

judicial” (Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.6.2008).

3. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 102.008/MT, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 17.12.2012).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.404.019-SP (2013/0310738-3)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Recorrente: Argeo Montiel

Advogado: Neiva Quirino Cavalcante Bin e outro(s) - SP171587

Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social

Advogado: Procuradoria-Geral Federal - PGF - PR000000F

EMENTA

Previdenciário. Recurso especial. Benefício assistencial à pessoa 

defi ciente. A LOAS, em sua redação original, não fazia distinção 

quanto à natureza da incapacidade, se permanente ou temporária, total 

ou parcial. Assim não é possível ao intérprete acrescer requisitos não 

previstos em lei para a concessão do benefício. Acórdão que merece 
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reparos. Recurso especial do segurado provido para restabelecer o 

benefício concedido na sentença.

1. A Constituição Federal/1988 prevê em seu art. 203, caput 

e inciso V a garantia de um salário mínimo de benefício mensal, 

independente de contribuição à Seguridade Social, à pessoa com 

defi ciência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover 

à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 

dispuser a lei.

2. Regulamentando o comando constitucional, a Lei n. 

8.742/1993, em seu art. 20, § 2º, em sua redação original dispunha 

que a pessoa portadora de defi ciência é aquela incapacitada para a vida 

independente e para o trabalho.

3. Em sua redação atual, dada pela Lei n. 13.146/2015, considera-

se pessoa com defi ciência aquela que tem impedimento de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas.

4. Verifi ca-se que em nenhuma de suas edições a lei previa a 

necessidade de capacidade absoluta, como fi xou o acórdão recorrido, 

que negou a concessão do benefício ao fundamento de que o autor 

deveria apresentar incapacidade total, de sorte que não permita ao 

requerente do benefício o desempenho de qualquer atividade da vida diária 

e para o exercício de atividade laborativa (fl s. 155).

5. Não cabe ao intérprete a imposição de requisitos mais rígidos 

do que aqueles previstos na legislação para a concessão do benefício.

6. Recurso Especial do Segurado provido para restaurar a 

sentença que reconheceu que a patologia diagnosticada incapacita o 

autor para a vida independente e para o trabalho.

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, dar provimento ao Recurso Especial 
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para restabelecer o benefício concedido na sentença, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena 

Costa (Presidente) e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 27 de junho de 2017 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 3.8.2017

RELATÓRIO

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

Especial interposto com fundamento nas alíneas a e c do art. 105, III, da 

Constituição Federal, objetivando a reforma do acórdão proferido pelo 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que, reformando a sentença, negou 

provimento ao pedido de concessão de benefício assistencial, por não reconhecer 

a incapacidade do autor.

2. Nas razões do seu Apelo Nobre, sustenta o recorrente que a lei não 

exige que a incapacidade seja absoluta ou total, desde que comprovada sua 

incapacidade de manter-se, assim, requer o restabelecimento da sentença.

3. É o relatório. Decido.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. A Constituição 

Federal/1988 prevê em seu art. 203, caput e inciso V a garantia de um salário 

mínimo de benefício mensal, independente de contribuição à Seguridade Social, 

à pessoa portadora de defi ciência e ao idoso que comprovem não possuir meios 

de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 

dispuser a lei.

2. Regulamentando o comando constitucional, a Lei n. 8.742/1993, em seu 

§ 2º, assim dispunha:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário 

mínimo mensal à pessoa portadora de defi ciência e ao idoso com 70 (setenta) 

anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção e nem de tê-la provida por sua família.
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§ 2º Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa portadora de defi ciência é 

aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho.

3. Somente a partir da edição das Leis 12.435/2011 e 12.470/2011 é que 

se passou a exigir que a defi ciência tivesse caráter mais duradouro, sem contudo 

fi xar o grau de incapacidade:

§ 2º Para efeito de concessão deste benefício, considera-se:

I - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimentos de longo prazo de 

natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as 

demais pessoas (Redação dada pela Lei n. 12.435/2011);

II - impedimentos de longo prazo: aqueles que incapacitam a pessoa com 

defi ciência para a vida independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 

(dois) anos (Redação dada pela Lei n. 12.435/2011).

§ 2º Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com defi ciência 

aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas (Redação dada pela Lei n. 12.470/2011).

4. A fi m de que esse dispositivo legal guarde perfeita sintonia com o 

espírito da norma magna, sem encurtar o seu alcance, deve ser ele interpretado, 

no que diz respeito à incapacidade, no sentido de considerar a defi ciência física, 

para fi ns de reconhecimento do direito à Assistência Social, conjuntamente 

com outros aspectos relevantes, tais como, a condição profi ssional e cultural do 

benefi ciário.

5. O que se percebe da leitura do acórdão é que o benefício foi negado ao 

fundamento de que o autor deveria apresentar incapacidade absoluta, de sorte que 

não permita ao requerente do benefício o desempenho de qualquer atividade da vida 

diária e para o exercício de atividade laborativa (fl s. 155).

6. Ocorre que tal exigência não está prevista em lei, que não elenca o grau 

de incapacidade, não cabendo ao intérprete a imposição de requisitos mais 

rígidos do que aqueles previstos na legislação para a concessão do benefício.

7. Veja-se que na sentença o Juiz é claro ao consignar que a patologia 

apresentada pelo autor se não o incapacita totalmente, reduz signifi cativamente 

sua capacidade de trabalho, reconhecendo, assim, estar ele incapacitado para a 

vida independente e para o trabalho.
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8. Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial para restabelecer 

o benefício concedido na sentença. É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.612.931-MS (2014/0321877-0)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Recorrente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

Recorrido: Estado de Mato Grosso do Sul

Procurador: Adriano Aparecido Arrias de Lima e outro(s) - MS012307

EMENTA

Recurso especial. Ação civil pública. Imposição de obrigação 

de fazer consubstanciada no deslocamento de delegados e servidores 

para atendimento ao plantão de 24 horas em delegacia de menores 

infratores. Corte de origem que interpretou ser indevida a medida 

por suposta infringência ao regular exercício do poder discricionário 

da Administração. Verifi cação de descumprimento de normas da 

Constituição Federal, da Lei n. 8.069/1990 (ECA) e das regras 

mínimas das Nações Unidas para a administração da Justiça da Infância 

e da Juventude. Controle de legalidade. Possibilidade. Recurso especial 

do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul provido.

1. Ação Civil Pública ajuizada com o intuito de obrigar o Estado 

de Mato Grosso do Sul a implantar plantão de 24 horas na Delegacia 

Especializada de Atendimento à Infância e à Juventude - DEAIJ na 

cidade de Campo Grande/MS, a fi m de que todo menor apreendido 

em fl agrante seja conduzido a ambiente próprio, constituído para a 

proteção de sua integridade, ante a alegação de indevida colocação de 

jovens em ambiente carcerário destinado a imputáveis, de maior idade.

2. Após sentença de procedência, a Corte de origem, em 

Apelação, reformou o julgado primitivo, ao alicerce da impossibilidade 

de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, 

considerando que a medida pugnada fere o campo de liberdade 
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concedido à Administração, que deveria ser exercido, exclusivamente, 

segundo critérios de conveniência e oportunidade.

3. O art. 227 da CF/1988 dispõe ser dever da família, da sociedade 

e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 

à profi ssionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão.

4. A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, 

sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos 

à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua 

legalidade, bem como dos motivos e da fi nalidade dos atos praticados 

sob o seu manto. Precedentes: AgRg no REsp 1.087.443/SC, Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze, DJe 11.6.2013; AgRg no REsp 1.280.729/RJ, 

Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19.4.2012.

5. O controle dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, porém, 

deve ser visto com extrema cautela, para não servir de subterfúgio para 

substituir uma escolha legítima da autoridade competente. Não cabe 

ao Magistrado, nesse contexto, declarar ilegal um ato discricionário 

tão só por discordar dos valores morais ou dos fundamentos invocados 

pela Administração, quando ambos são válidos e admissíveis perante 

a sociedade.

6. A doutrina jurídica de MURILLO JOSÉ DIGIÁCOMO 

e ILDEARA DE AMORIM DIGIÁCOMO, interpretando as 

disposições do art. 172, parág. único da Lei n. 8.069/1990 (ECA), tece 

as seguintes considerações, observando que a existência de repartições 

policiais especializadas no atendimento de adolescentes acusados da prática 

de ato infracional é mais do que necessária, em especial nos grandes centros 

urbanos, de modo a garantir um atendimento diferenciado em relação aos 

estabelecimentos destinados a adultos. Busca-se, também, evitar ao máximo 

o contato do adolescente com imputáveis acusados da prática de infrações 

penais, bem como com o ambiente degradante e, em regra, insalubre, de 

uma Delegacia de Polícia ou cadeia pública. É de se destacar, aliás, que 

a especialização policial, em tais casos (que é também prevista no item 

12.1 das Regras de Beijing), importa no cumprimento do contido no art. 
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88, inciso V, do ECA, que estabelece, como uma das diretrizes da política 

de atendimento, a integração operacional de diversos órgãos, dentre 

os quais os policiais, para fi ns de agilizar e otimizar o atendimento 

inicial prestado a adolescentes acusados da prática de atos infracionais, 

que precisam receber, da forma mais rápida e efi caz possível, a resposta 

socioeducativa adequada às suas necessidades pedagógicas específi cas (cf. 

arts. 113 c/c 100, caput, primeira parte, do ECA) (Estatuto da Criança e 

do Adolescente Anotado e Interpretado. Curitiba: Ministério Publico 

do Estado do Paraná, 2013, p. 262/263).

7. O item 12.1 das Regras Mínimas das Nações Unidas para 

a Administração da Justiça da Infância e da Juventude, comumente 

referidas como Regras de Beijing (Resolução ONU 40/33, de 

29.11.1985), incorporadas às regras e princípios nacionais pelo Decreto 

n. 99.710/1990, determina que, para melhor desempenho de suas funções, 

os Policiais que tratem freqüentemente ou de maneira exclusiva com jovens 

ou que se dediquem fundamentalmente à prevenção de delinqüência de 

jovens receberão instrução e capacitação especial. Nas grandes cidades, 

haverá contingentes especiais de Polícia com essa fi nalidade.

8. Veja-se, portanto, que não se está diante de uma escolha 

aceitável do Estado sob os aspectos moral e ético, mas de induvidosa 

preterição de uma prioridade imposta pela Constituição Federal 

de 1988, e de uma conduta contrária à lei, nacional e internacional, 

constituindo hipótese legalmente aceita de intervenção do Poder 

Judiciário nos atos da Administração Pública praticados com suporte 

no poder discricionário.

9. Recurso Especial do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso do Sul provido, para impor ao Estado do Mato Grosso do Sul a 

obrigação de fazer consistente na implantação do regime de plantão 

de 24 horas na Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e 

Juventude - DEAIJ de Campo Grande/MS, no prazo máximo de 120 

dias, sob a pena de multa diária de R$ 10.000,00, a partir do 120º dia 

da eventual omissão.

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 
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taquigráfi cas a seguir, prosseguindo o julgamento, por maioria, vencidos os Srs. 

Ministros Gurgel de Faria (voto-vista) e Benedito Gonçalves, dar provimento ao 

Recurso Especial, e, por unanimidade, manter o valor da “astreinte” estabelecido 

na instância ordinária, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina e Regina Helena Costa (Presidente) 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 20 de junho de 2017 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 7.8.2017

RELATÓRIO

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

Especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, com 

fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça local, assim ementado:

Ementa. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Deslocamento de 

delegados e servidores para atendimento ao plantão 24 horas de menores 

infratores. Conveniência e oportunidade da Administração. Impossibilidade 

de intervenção do Poder Judiciário. Afronta à separação dos poderes. Provido 

contrariando o parecer.

O remanejamento de delegados estaduais, principalmente no regime de 

plantão dizem respeito à conveniência e oportunidade administrativas, não 

cabendo a intervenção do Judiciário na formulação de políticas públicas, que 

constituam matéria sob reserva de governo ou que consubstanciem atos 

funcionalmente políticos.

A questão envolve matéria de política administrativa, o que é vedado a este 

Poder Judiciário intervir, sob pena de se permitir que a escolha da construção de 

creches, presídios, hospitais e demais garantias constitucionais de obrigação do 

estado sejam transmitidas aos juízes, em clara ofensa ao dispositivo 2º da Magna 

Carta de 1988.

Isto porque é da competência do Estado de Mato Grosso do Sul a instalação, 

administração e manutenção do sistema de internação de menores, que faz 

parte da segurança pública. Entretanto, embora relevante as questões suscitadas 

pelo Ministério Público, os motivos pelos quais há o problema versa sobre atos 

discricionários da Administração Pública (fl s. 1.082).
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2. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados.

3. Alega-se nas razões do Apelo Nobre violação dos arts. 4º, caput, parág. 

único e alíneas a a d, 18, 125, caput e parág. único, e 175, caput e § 2º, todos da 

Lei n. 8.069/1990 (ECA).

4. Pretende-se com a presente Ação Civil Pública o restabelecimento do 

plantão de 24 horas na Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e 

Juventude - DEIAJ, na cidade de Campo Grande/MS, extinto em dezembro de 

2010, viabilizando que todo adolescente apreendido em fl agrante seja ouvido e 

atendido, independentemente do dia e horário, impedindo o compartilhamento 

de cela com imputáveis.

5. Sustenta-se que a violação a direitos fundamentais, sobretudo da 

segurança pública de menores e sua integridade física e mental, legitima o 

controle judicial do poder discricionário da Administração Pública, constituindo 

fator que extrapola o juízo de conveniência e oportunidade.

6. É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Discute-se nos 

autos a pretensão formulada na exordial de implantação de plantão de 24 horas 

na Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e à Juventude, a fi m de 

que todo menor apreendido em fl agrante seja ouvido e atendido na referida 

instituição, impedindo que sejam colocados em ambiente carcerário constituído 

para imputáveis, em concomitância com presos maiores. Para tanto, solicita-se 

que o Estado de Mato Grosso do Sul destine recursos do orçamento plurianual 

para atender políticas públicas voltadas ao adolescente em confl ito com a lei.

2. O Juízo de piso sentenciou o feito julgando-o procedente, para 

determinar que, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação 

da sentença, implante sistema de Plantão 24 horas na Delegacia Especializada 

de Atendimento à Infância e Juventude - DEAIJ de Campo Grande/MS, 

a fi m de que todo adolescente apreendido em fl agrante, não importando o 

dia e horário em que isto ocorra, seja ouvido e atendido naquela exclusiva 

Delegacia de Polícia, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, a ser revertida 

em prol do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente; e, em no máximo 

48 horas antes do esgotamento do prazo, esclarecer como se dará o plantão 
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(local, quantos novos delegados, escrivães e investigadores estarão a serviço da 

DEAIJ), também sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

3. A Corte a quo, em sede de Apelação/Reexame Necessário, reformou 

a sentença, com fundamento na impossibilidade de interferência do Poder 

Judiciário no mérito administrativo, considerando que a medida imposta fere 

o campo de liberdade concedido à Administração, que deveria ser exercido, 

exclusivamente, segundo critérios de conveniência e oportunidade.

4. O art. 227 da CF/1988 dispõe ser dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profi ssionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão.

5. Referida imposição é destrinchada nos arts. 4º, 18 e 125 da Lei n. 

8.069/1990 (ECA), ressaltando sempre a imprescindibilidade de proteção e 

amparo especializado à criança e adolescente, evidenciando a importância do 

bem jurídico aqui tutelado - a proteção ao menor, ainda que na condição de 

infrator.

6. O Tribunal de origem se ampara na discricionariedade da Administração 

para afastar do Poder Judiciário a análise do tema, que, na sua ótica, estaria 

atrelado somente ao julgamento de sua conveniência e oportunidade.

7. Sabe-se, porém, que essa discricionariedade não é absoluta e que seus 

abusos podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem 

cabe o controle de sua legalidade, bem como dos motivos e da fi nalidade dos 

atos praticados sob o seu manto. A propósito, citem-se julgados desta Casa que 

abordam o tema:

Agravo regimental em recurso especial. Administrativo. Servidor público 

federal. Professor universitário. Licença para tratar de interesse particular. Ato 

discricionário da Administração. Revisão pelo Poder Judiciário. Possibilidade. 

Manifesta ilegalidade. Motivação inidônea.

1. Embora, em regra, não seja cabível ao Poder Judiciário examinar o mérito 

do ato administrativo discricionário - classifi cação na qual se enquadra o ato que 

aprecia pedido de licença de servidor para tratar de interesse particular -, não se 

pode excluir do magistrado a faculdade de análise dos motivos e da fi nalidade do 

ato, sempre que verifi cado abuso por parte do administrador.

2. Diante de manifesta ilegalidade, não há falar em invasão do Poder Judiciário 

na esfera Administrativa, pois é de sua alçada o controle de qualquer ato abusivo, 
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não se podendo admitir a permanência de comportamentos administrativos 

ilegais sob o pretexto de estarem acobertados pela discricionariedade 

administrativa.

3. No caso dos autos, os motivos elencados pela Administração na recusa de 

licença ao professor universitário para tratar de interesse pessoal eram inidôneos, 

pois se apoiaram em elementos inverossímeis, sendo ausente, ademais, eventual 

prejuízo ao interesse público.

4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 1.087.443/SC, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 11.6.2013).

Administrativo. Ato administrativo. Vinculação aos motivos determinantes. 

Incongruência. Análise pelo Judiciário. Possibilidade. Dano moral. Súmula 7/STJ.

1. Os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitos ao controle 

pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, cabendo observar que 

os motivos embasadores dos atos administrativos vinculam a Administração, 

conferindo-lhes legitimidade e validade.

2. “Consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se 

aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há 

vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos 

suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de 

congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido” (MS 

15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26.10.2011, DJe 

14.11.2011).

3. No caso em apreço, se o ato administrativo de avaliação de desempenho 

confeccionado apresenta incongruência entre parâmetros e critérios 

estabelecidos e seus motivos determinantes, a atuação jurisdicional acaba por 

não invadir a seara do mérito administrativo, porquanto limita-se a extirpar ato 

eivado de ilegalidade.

4. A ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos administrativos podem 

e devem ser apreciados pelo Poder Judiciário, de modo a evitar que a 

discricionariedade transfi gure-se em arbitrariedade, conduta ilegítima e suscetível 

de controle de legalidade.

5. “Assim como ao Judiciário compete fulminar todo o comportamento 

ilegítimo da Administração que apareça como frontal violação da ordem jurídica, 

compete-lhe, igualmente, fulminar qualquer comportamento administrativo 

que, a pretexto de exercer apreciação ou decisão discricionária, ultrapassar as 

fronteiras dela, isto é, desbordar dos limites de liberdade que lhe assistiam, 

violando, por tal modo, os ditames normativos que assinalam os confins da 

liberdade discricionária.” (Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso de Direito 

Administrativo, Editora Malheiros, 15ª Edição.)
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6. O acolhimento da tese da recorrente, de ausência de ato ilícito, de dano e 

de nexo causal, demandaria reexame do acervo fático-probatórios dos autos, 

inviável em sede de recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1.280.729/RJ, Rel. Min. Humberto 

Martins, DJe 19.4.2012).

8. O controle dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, porém, deve 

ser visto com extrema cautela, para não servir de subterfúgio para substituir 

uma escolha legítima da autoridade competente. Não cabe ao Magistrado, nesse 

contexto, declarar ilegal um ato discricionário tão só por discordar dos valores 

morais invocados pela Administração, quando ambos são válidos e admissíveis 

perante a sociedade.

9. Na hipótese, a pretensão formulada na Ação Civil Pública coaduna com 

o disposto no art. 172, parág. único da Lei n. 8.069/1990 (ECA):

Art. 172. O adolescente apreendido em fl agrante de ato infracional será, desde 

logo, encaminhado à autoridade policial competente.

Parágrafo único. Havendo repartição policial especializada para atendimento 

de adolescente e em se tratando de ato infracional praticado em co-autoria 

com maior, prevalecerá a atribuição da repartição especializada, que, após as 

providências necessárias e conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição 

policial própria.

10. A respeito desse dispositivo, comentam MURILLO JOSÉ 

DIGIÁCOMO e ILDEARA DE AMORIM DIGIÁCOMO:

A existência de repartições policiais especializadas no atendimento de 

adolescentes acusados da prática de ato infracional é mais do que necessária, 

em especial nos grandes centros urbanos, de modo a garantir um atendimento 

diferenciado em relação aos estabelecimentos destinados a adultos. Busca-se, 

também, evitar ao máximo o contato do adolescente com imputáveis acusados 

da prática de infrações penais, bem como com o ambiente degradante e, em 

regra, insalubre, de uma Delegacia de Polícia ou cadeia pública. É de se destacar, 

aliás, que a especialização policial, em tais casos (que é também prevista no 

item 12.1 das “Regras de Beijing”), importa no cumprimento do contido no 

art. 88, inciso V, do ECA, que estabelece, como uma das diretrizes da política 

de atendimento, a integração operacional de diversos órgãos, dentre os quais 

os policiais, para fins de agilizar e otimizar o atendimento inicial prestado a 

adolescentes acusados da prática de atos infracionais, que precisam receber, da 

forma mais rápida e efi caz possível, a resposta socioeducativa adequada às suas 

necessidades pedagógicas específi cas (cf. arts. 113 c/c 100, caput, primeira parte, 
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do ECA) (Estatuto da Criança e do Adolescente Anotado e Interpretado. Curitiba: 

Ministério Publico do Estado do Paraná, 2013, p. 262/263).

11. Segundo as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração 

da Justiça da Infância e da Juventude, comumente referidas como Regras de 

Beijing (Resolução ONU 40/33, de 29.11.1985), incorporadas às leis nacionais 

pelo Decreto n. 99.710/1990, para melhor desempenho de suas funções, os Policiais 

que tratem frequentemente ou de maneira exclusiva com jovens ou que se dediquem 

fundamentalmente à prevenção de delinquência de jovens receberão instrução e 

capacitação especial. Nas grandes cidades, haverá contingentes especiais de Polícia com 

essa fi nalidade (item 12.1).

12. O Município de Campo Grande/MS dispõe de Delegacia especializada. 

O problema surge na ausência do plantão de 24 horas. Ao não se disponibilizar 

a Polícia própria para o menor de maneira ininterrupta, surge o tratamento 

violador do art. 172, parág. único da Lei n. 8.069/1990, bem como do item 

12.1 das Regras de Beijing, aos jovens infratores apreendidos fora do horário de 

funcionamento.

13. De fato, o exercício do poder discricionário encontra limites na lei, 

não podendo a Administração agir fora de suas disposições e previsões. Na 

espécie, há efetivo descumprimento da obrigatoriedade da especialização da 

Polícia responsável pela apreensão e cautela do menor infrator. Se não total, ao 

menos parcial, para aqueles que são recolhidos fora do horário de expediente da 

repartição especial.

14. Conforme narra a exordial, a situação gera irregularidades extremamente 

indesejadas, com a indevida comunicação dos adolescentes apreendidos em 

fl agrante com presos imputáveis, expondo-os a maus tratos e agressões físicas, 

em evidente descumprimento às regras básicas de proteção ao menor, previstas 

no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

15. Veja-se, portanto, que não se está diante de uma escolha moralmente 

aceitável do Estado, mas de efetiva preterição de uma prioridade imposta 

pela Constituição Federal de 1988, e de uma conduta contrária à lei, nacional 

e internacional, constituindo hipótese legalmente aceita de intervenção do 

Poder Judiciário nos atos da Administração praticados com suporte no poder 

discricionário.

16. A jurisprudência da Suprema Corte, inclusive, firmou-se pela 

tese de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar 
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que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos 

constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso confi gure 

violação do Princípio da separação de Poderes. A propósito:

Direito Constitucional e Administrativo. Implementação de políticas públicas. 

Reforma de escola em estado precário de conservação. Violação ao princípio da 

separação dos poderes. Inocorrência. Consonância da decisão recorrida com a 

jurisprudência cristalizada no Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário 

que não merece trânsito. Reelaboração da moldura fática. Procedimento vedado 

na instância extraordinária. Acórdão recorrido publicado em 7.8.2013.

1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado 

na decisão agravada, não diverge da jurisprudência fi rmada no âmbito deste 

Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações 

excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas 

assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, 

sem que isso confi gure violação do princípio da separação de Poderes. Entender 

de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no 

acórdão de origem, o que torna oblíqua e refl exa eventual ofensa, insuscetível, 

como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os 

fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo regimental conhecido e não provido (AgRg no ARE 886.710, Rel. Min. 

Rosa Weber, DJe 19.11.2015).

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação civil 

pública. Delegacia de polícia. Destacamento de servidores para a manutenção 

do funcionamento. Regime de plantão. Necessidade. Implementação de políticas 

públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não 

ocorrência. Precedentes.

1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar 

que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos 

constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure 

violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição 

Federal.

2. Agravo regimental não provido (AgRg no RE 669.635, Rel. Min. Dias Toff oli, 

DJe 13.4.2015).

17. Como dito alhures, não constitui abuso de poder do Magistrado 

a imposição de obrigação à Administração quando a determinação surge 

para afastar o descumprimento de um dever legal do Estado. Dessa forma, 

não agiu com exagero a Magistrada de primeiro grau quando determinou 
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o restabelecimento do plantão de 24 horas na Delegacia Especializada de 

Atendimento à Infância e Juventude - DEAIJ de Campo Grande/MS.

18. Discorda-se aqui somente do prazo fi xado para o cumprimento da 

determinação. A análise das circunstâncias que envolvem o planejamento e 

execução de medidas administrativas à luz da razoabilidade e da prudência 

indicam a necessidade de concessão de um prazo mais extenso que meros 60 

dias para a implantação do sistema. Por isso, julgo mais sensata a concessão 

do prazo de 6 meses para o retorno do plantão de 24 horas na Delegacia 

especializada.

19. Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial do Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso do Sul, para impor ao Estado do Mato Grosso do 

Sul a obrigação de fazer consistente na implantação do regime de plantão de 

24 horas na Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude 

- DEAIJ de Campo Grande/MS, no prazo máximo de 120 dias, sob pena de 

multa diária de R$ 10.000,00.

20. É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Após o bem lançado voto do em. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, em que acolheu o apelo nobre formulado pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, restabelecendo a sentença que 

impôs ao Estado do Mato Grosso do Sul a implantação do regime de plantão de 

24 horas na Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude em 

Campo Grande/MS, no prazo máximo de 120 dias, sob pena de multa diária de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais), resolvi pedir vista dos autos para melhor exame 

do caso e agora trago o feito a julgamento.

Inicialmente, cumpre registrar que, de há muito, sou simpático à tese 

do controle, pelo Judiciário, do denominado “mérito administrativo”, com a 

possibilidade do reexame dos critérios de oportunidade e de conveniência 

adotados pelo administrador público, nos casos de abuso perpetrados pela 

respectiva autoridade, quando desrespeitados os princípios da razoabilidade ou 

da proporcionalidade ou, ainda, quando fl agrante a ilegalidade.

A título de exemplo, quando o tema ainda era por demais controvertido, 

muitos defendendo a insindicabilidade do mérito administrativo, no crepúsculo 
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do milênio passado (nos idos de 1999), ainda como Juiz Federal, determinei, 

em sede de ação civil pública (processo n. 98.392-4 – Seção Judiciária do Rio 

Grande do Norte), a interdição dos lixões existentes nos Municípios de Natal 

e Parnamirim, ambos no Estado do Rio Grande do Norte, nas imediações do 

Aeroporto Internacional Augusto Severo, como também a construção de um 

aterro sanitário.

Feito tal registro, a despeito das judiciosas razões deduzidas no voto do 

em. relator, amparadas na doutrina e nas normas (internas e internacionais) 

que disciplinam a matéria, notadamente a “imprescindibilidade de proteção e 

amparo especializado à criança e adolescente, evidenciando a importância do 

bem jurídico aqui tutelado - a proteção ao menor, ainda que na condição de 

infrator”, verifi co, com todas as vênias ao ilustre magistrado, que a conclusão ali 

alvitrada não foi a melhor.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte somente autoriza o exame pelo 

Poder Judiciário do mérito do ato administrativo discricionário nos casos de 

abuso por parte do administrador, consubstanciado em manifesta ilegalidade.

Nesse sentido:

Agravo regimental em recurso especial. Administrativo. Servidor público 

federal. Professor universitário. Licença para tratar de interesse particular. Ato 

discricionário da Administração. Revisão pelo Poder Judiciário. Possibilidade. 

Manifesta ilegalidade. Motivação inidônea.

1. Embora, em regra, não seja cabível ao Poder Judiciário examinar o mérito 

do ato administrativo discricionário - classifi cação na qual se enquadra o ato que 

aprecia pedido de licença de servidor para tratar de interesse particular -, não se 

pode excluir do magistrado a faculdade de análise dos motivos e da fi nalidade do 

ato, sempre que verifi cado abuso por parte do administrador.

2. Diante de manifesta ilegalidade, não há falar em invasão do Poder Judiciário 

na esfera Administrativa, pois é de sua alçada o controle de qualquer ato abusivo, 

não se podendo admitir a permanência de comportamentos administrativos 

ilegais sob o pretexto de estarem acobertados pela discricionariedade 

administrativa.

3. No caso dos autos, os motivos elencados pela Administração na recusa de 

licença ao professor universitário para tratar de interesse pessoal eram inidôneos, 

pois se apoiaram em elementos inverossímeis, sendo ausente, ademais, eventual 

prejuízo ao interesse público.

4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 1.087.443/SC, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 11.6.2013).
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No caso em apreço, porém, não vislumbro a ilegalidade defendida pelo 

Ministério Público e acolhida pelo d. relator.

De fato, o art. 172, parágrafo único, da Lei n. 8.069/1990 estabelece 

que o adolescente apreendido em fl agrante será, de imediato, encaminhado à 

autoridade policial competente, in verbis:

Art. 172. O adolescente apreendido em fl agrante de ato infracional será, desde 

logo, encaminhado à autoridade policial competente.

Parágrafo único.  Havendo repartição policial especializada para atendimento 

de adolescente e em se tratando de ato infracional praticado em co-autoria 

com maior, prevalecerá a atribuição da repartição especializada, que, após as 

providências necessárias e conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição 

policial própria.

Ocorre que o legislador ordinário salvaguardou a situação da apreensão 

em fl agrante dos adolescentes nas localidades onde não houver as delegacias 

especializadas plantonistas, a teor do seguinte dispositivo, in verbis:

Art. 175. Em caso de não-liberação, a autoridade policial encaminhará, desde 

logo, o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com 

cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência.

§ 1º. Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial 

encaminhará o adolescente a entidade de atendimento, que fará a apresentação 

ao representante do Ministério Público no prazo de vinte e quatro horas.

§ 2º. Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação 

far-se-á pela autoridade policial. À falta de repartição policial especializada, o 

adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a 

maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no parágrafo 

anterior. (Grifos acrescidos)

Dessa forma, à míngua da excepcionalidade prevista no âmbito da 

jurisprudência desta Casa, sem embargo de reconhecer a relevância da pretensão 

em favor do menor, ainda que na condição de infrator, não verifi co ensejo para 

o controle do mérito administrativo requerido pelo MP/MS, não sendo demais 

relembrar que o debate diz respeito tão somente ao plantão, pois há delegacia 

especializada de atendimento à infância e à juventude em Campo Grande/MS.

Registro, por fi m, que, mesmo fi cando vencido, a majoração da astreinte 

diária para R$ 100.000,00 (cem mil reais), determinada pelo em. relator, 

confi gura indevida reformatio in pejus, uma vez que a sentença fi xou-a em R$ 
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10.000,00 (dez mil reais), não tendo havido apelação por parte do Ministério 

Público.

Dessa forma, com a mais respeitosa vênia ao ilustre relator, nego provimento 

ao recurso ministerial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.646.836-MA (2017/0000163-0)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Relator para o acórdão: Ministro Gurgel de Faria

Recorrente: MKT Line Representacoes Ltda. - ME

Advogado: Daniel Moura Marinho e outro(s) - PI005825

Recorrido: Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhao - CAEMA

Advogado: Edvaldo Costa Barreto Junior e outro(s) - MA015607A

Breno Nazareno Costa Felipe - MA010396

EMENTA

Processual Civil. Acordo extrajudicial homologado em juízo. 

Anulatória. Vício no ajuste. Demonstração. Exibição documental. 

Recusa não verifi cada. Presunção de veracidade dos fatos. Sanção. 

Descabimento.

1. O art. 359, I, do CPC/1973 (CPC/2015, art. 400) sanciona 

com a presunção de veracidade os fatos que se pretendia provar com o 

documento ou coisa cuja exibição foi recusada pelo requerido.

2. Hipótese em que se postula a aplicação daquela sanção 

processual em ação anulatória de acordo extrajudicial homologado 

judicialmente, alegando-se recusa da parte em apresentar os extratos 

bancários que comprovariam o vício apto a anular o ajuste.

3. O julgado que determinou a exibição dos documentos 

requeridos, com a ressalva de que “a sanção para a recusa à exibição é a 
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presunção de veracidade”, foi proferido em sede de juízo antecipatório 

da tutela, de modo a não poder se falar em coisa julgada material.

4. Ao apreciar a questão no julgamento do apelo, a Corte de 

origem entendeu não ser possível afi rmar que o requerido descumpriu 

a obrigação exibitória, pelo que não há como, no âmbito do especial, 

reconhecer a inexistência de “justificativa plausível” e sufragar a 

presunção fi cta de veracidade afi rmada no recurso.

5. Em face do quadro probatório “duvidoso e inconcluso”, como 

assinalado no acórdão recorrido, e em prestígio à estabilidade da 

decisão homologatória anterior já passada em julgado, mostra-se mais 

adequada ao caso a solução encontrada naquele aresto (devolução do 

feito ao primeiro grau para produção probatória).

6. 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, por maioria, vencido o Sr. Ministro Relator, negar 

provimento ao recurso especial nos termos do voto-vista do Sr. Ministro Gurgel 

de Faria, que lavrará o acórdão. Votaram com o Sr. Ministro Gurgel de Faria 

(voto-vista) os Srs. Ministros Benedito Gonçalves e Regina Helena Costa. Não 

participou do julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina (Presidente) (RISTJ, 

art. 162, § 4º, primeira parte).

Brasília (DF), 02 de maio de 2017 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 30.5.2017

RELATÓRIO

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

Especial interposto por MKT Line Representações Ltda.-ME, com fundamento 

na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:
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Apelação. Ação de anulação de acordo extrajudicial homologado 

judicialmente cumulada com cobrança cumulada com pedido de antecipação 

de tutela inaudita altera pars. Ocorrência de alegações controversas. Instrução 

deficiente. Necessidade de exaurimento das provas. Princípios da segurança 

jurídica, da efetividade do processo e da verdade real. Sentença anulada de ofício. 

Determinação de retomada da instrução.

I - Tratando-se de demanda em que se discute a incidência de vício por dolo no 

negócio jurídico, havendo alegações controversas, deve o julgador determinar a 

realização de ampla instrução processual, colhendo até mesmo provas de ofício, 

sob pena de julgar à revelia dos princípios da segurança jurídica, da efetividade 

do processo e da verdade real.

II - Sentença anulada, de ofício, para que seja realizada a instrução probatória 

necessária para o deslinde da lide. Sem interesse Ministerial (fl s. 725).

2. Houve interposição de Aclaratórios, os quais foram rejeitados.

3. Nas razões do Recurso Especial, a parte recorrente alega que o acórdão 

recorrido violou os arts. 359, I e 334, IV do CPC/1973, porquanto a decisão 

antecipatória da tutela concedida pela Corte Maranhense em Agravo de 

Instrumento (fl s. 610/622), transitado em julgado, onde se impôs a obrigação 

à parte ora recorrida de apresentar documentos, sob pena de presunção de 

veracidade.

4. Assim, continua aduzindo que o acórdão recorrido, mesmo dando 

provimento à Apelação da ora recorrente, ao determinar o retorno dos autos 

ao primeiro grau para reabrir-se a dilação probatória sem aplicar a pena 

anteriormente prevista causou a aventada ofensa à legislação.

5. Contrarrazões às fl s. 871/880, pugnando a parte recorrida pelo não 

conhecimento ou pelo desprovimento do Apelo Raro.

6. A Corte local admitiu a tramitação do Recurso Especial (fl s. 882/883).

7. É o relatório.

VOTO VENCIDO

Processual Civil e Administrativo. Ação de anulação de acordo 

extrajudicial homologado judicialmente cumulada com cobrança 

cumulada com pedido de antecipação de tutela inaudita altera pars. 

Ocorrência de alegações controversas. Deferimento pela Corte local de 

exibição incidental de documentos. Comando não atendido pela parte 
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ré. Veracidade fi cta dos fatos alegados na inicial cuja prova seria obtida 

mediante a exibição de tais documentos. Acórdão local que anulara 

a sentença de improcedência, determinando retomada da instrução. 

Violação caracterizada ao art. 359 do CPC/1973. Acórdão reformado 

para à vista da veracidade fi cta dos fatos, julgar-se procedente a ação.

1. Verifi ca-se dos autos, no presente caso, que aplicada a sanção 

da veracidade fi cta aos fatos pelos quais se pretendia comprovar com 

os documentos objetos da exibição, a procedência da demanda é 

inarredável, porquanto tais fatos dizem respeito à diferença de valores 

recebidos pela parte Ré, através do serviço de cobrança contratado com 

a parte Autora, sobre os quais incidia a percentagem do pagamento 

pelo serviço, a qual foi, segundo a petição inicial, subdimensionada 

pela parte ré, o que gerou o vício de consentimento na parte autora, ao 

entabular acordo para receber menos da metade do que teria direito.

2. Recurso Especial da parte autora provido, para reformar 

o acórdão local e julgar a ação procedente, invertendo-se a verba 

sucumbencial anteriormente fi xada em primeiro grau.

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. O caso dos autos 

retrata situação em que uma das partes após entabular transação devidamente 

homologada por sentença, verifi cando ter a parte contrária, detentora de toda a 

documentação relativa ao negócio jurídico das partes, apresentado apenas parte 

de tais documentos a ensejar, por ocasião da transação o recebimento de valores 

muito inferiores ao que realmente faria jus.

2. Decidiu então, a ora recorrente, ajuizar a presente demanda, visando a 

anular o referido acordo judicialmente homologado, tendo o Juízo de primeiro 

grau indeferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela, referente à exibição 

da documentação comprobatória.

3. Referida pretensão provisória restou acolhida pela Corte Maranhense 

em sede de Agravo de Instrumento, tendo a ementa do acórdão sido assim 

ementada:

Processual Civil. Direito Constitucional e Processual Civil. Nulidade por falta 

de fundamentação. Decisão concisa. Validade. Exibição de documentos. Tutela 

antecipada. Viabilidade da exibição. Direito de recusa. Inexistência. Prevalência da 

ampla defesa. Fixação de multa cominatória. Inadequação. Possibilidade de busca 

e apreensão. Decisão reforamada.
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I - A Constituição Federal exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas 

(CF, artigo 93, inciso IX). Não quer isso dizer, entretanto, que o magistrado deva 

elaborar um tratado para resolver a questão. A decisão há de ser, isto, sim, 

sufi cientemente fundamentada, de modo a permitir que as partes conheçam os 

motivos que levaram ao resultado apontado pelo julgador.

II - O direito de defesa, na Constituição Federal, tem o qualifi cativo ampla, ou 

seja, pode perfazer-se por todos os meios em direito admitidos, sendo a exibição 

de documentos um instrumento para a sua viabilização, notadamente porque 

tratada expressamente no Código de Processo Civil.

III - A exibição foi tratada em duas situações pelo Código de Processo Civil: 

como incidente da fase probatória do processo de cognição (arts. 355 a 363 e 381 

a 382) e como medida cautelar preparatória (arts. 844 e 845).

IV - Em ambas as modalidades, a recusa à exibição, se considerada ilegítima 

pelo juiz, implica a sanção prevista no art. 359, inc. II, do CPC, que outorga 

veracidade aos fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia 

provar, solução essa dada pelo art. 845, do mesmo Código.

V - Mostra-se incabível a multa cominatória, ocorrendo o descumprimento da 

ordem de exibição de documentos em poder de terceiro, vez que a consequência 

legal é a busca e apreensão, nos termos do artigo 362 do CPC.

VI - Agravo de instrumento provido. Sem manifestação da Procuradoria de 

Justiça sobre o mérito recursal (fl s. 610/611).

4. Além da expressa menção, no item IV da ementa acima transcrita, 

verifica-se que, no voto condutor do acórdão, proferido pelo ilustre 

Desembargador Relator, expressamente foi determinada a incidência do art. 

359, II do CPC/1973, para o caso de descumprimento da obrigação. Veja-se:

A exibição de documentos foi tratada em duas situações pelo Código de 

Processo Civil: como incidente da fase probatória do processo de cognição 

(artigos 355 a 363 e 381 a 382) e como medida cautelar preparatória (artigos 844 

e 845).

O procedimento preparatório de exibição, de índole cautelar, vem delineado 

no art. 844 do CPC. No artigo seguinte, o legislador faz remissão aos arts. 355 a 

363 e 381 a 382 do mesmo CPC.

Sobre o procedimento e requisitos da exibição incidental de documentos em 

sede de ação de conhecimento, os arts. 355 e ss., do CPC, estabelecem:

(...).

No caso em apreço, a agravante pretende a exibição pela agravada do contrato 

entabulado entre as partes, bem assim dos extratos bancários do período que 

perdurou a contratação, a fi m de comprovar, na presente demanda, que houve 

vício de consentimento na transação extrajudicial, homologada judicialmente.
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Portanto, a exibição dos documentos em questão mostra-se indispensável 

para a plena compreensão da controvérsia instaurada na instância de origem.

Nesse sentido, entendo que não prospera a fundamentação da decisão 

agravada, segundo a qual a agravante deveria ajuizar ação própria para vindicar a 

exibição dos documentos vindicados.

Com efeito, a pretensão da agravante é justamente evitar o ajuizamento 

de uma ação temerária, frágil e inconsistente. A agravante agiu com a devida 

prudência ao instaurar o presente pedido incidental de exibição de documentos.

Em suma: ao contrário do entendimento da magistrada de primeiro grau, a 

exibição de documento, em ação ordinária, submete-se ao disposto nos arts. 355 

a 363 do CPC. Ressalte-se, apenas, que a recusa daquele contra o qual se ajuíza o 

pedido de exibição documental não pode dar ensejo à fi xação de multa diária no 

caso de descumprimento.

Ora, pela inadmissão da recusa, o art. 359, caput, do Código de Processo 

Civil, determina que seja reconhecida a veracidade dos fatos que, por meio 

do documento ou da coisa, a parte pretenda provar, se a recusa for reputada 

ilegítima pelo juiz.

Logo, não há lugar para a multa cominatória. A sanção para a recusa à exibição 

é a presunção de veracidade, conforme há pouco indicado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 372, segundo 

a qual na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa 

cominatória (grifei).

(...).

Em suma, deve ser resguardado o direito da agravante a apurar as 

movimentações fi nanceiras decorrentes do contrato celebrado com a agravada, 

de modo a dirimir se houve, ou não, vício na formalização do acordo extrajudicial, 

já homologado judicialmente.

É inequívoca a necessidade da exibição dos documentos próprios da 

movimentação bancária, de modo a instruir com amplitude a ação principal, não 

havendo falar em violação ao sigilo bancário, tendo em vista que o alcance da 

medida judicial limita-se ao contrato celebrado entre as partes (fl s. 618/621).

5. Importante ainda mencionar que o referido acórdão transitou em 

julgado (fl s. 657).

6. Ora, se a decisão judicial transitada em julgado, que determinou a 

exibição dos referidos documentos, já dispunha que a consequência advinda 

de seu não atendimento, não poderia o egrégio Tribunal local, ao reformar, em 

grau de Apelação, a sentença de improcedência da ação, determinar o retorno 

dos autos ao primeiro grau para a reabertura da dilação probatória, porquanto a 
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solução já se encontrava prevista, ou seja, a aplicação do disposto no art. 359 do 

CPC/1973:

Art. 359. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, 

por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar:

I - se o requerido não efetuar a exibição, nem fi zer qualquer declaração no 

prazo do art. 357;

II - se a recusa for havida por ilegítima.

7. Impende deixar claro, que a análise ora realizada leva em consideração 

puramente a ótica do respeito às decisões judiciais e à segurança jurídica que 

deve nortear a jurisdição.

8. Desta maneira, levando-se em consideração a existência de acórdão 

transitado em julgado prolatado pelo egrégio TJMA, que ao conceder a tutela 

antecipatória e deferir o pleito acerca da exibição de documentos, determinou a 

aplicação da penalidade prevista no art. 359 do CPC/1973, ou seja, a admissão 

dos fatos como verdadeiros, para as hipóteses de inércia ou de recusa ilegítima. 

Referido julgado, refl ete o entendimento deste STJ:

Agravo regimental. Recurso especial. Contrato bancário. Cédula de crédito 

rural. Revisão de contratos fi ndos. Presunção de veracidade. Art. 359 do CPC. 

Repetição do indébito. Possibilidade. Índice de correção monetária em janeiro de 

1989 e março de 1990. IPC fi xado em 42,72% e BTNF em 41,28%.

1. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/

STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrentes de quitação.

2. É admitida a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 359 do 

CPC quando a exibição de documentos é requerida incidentalmente em ação 

revisional.

3. Admite-se a compensação de valores e a repetição do indébito na forma 

simples sempre que constatada cobrança indevida do encargo exigido, sem ser 

preciso comprovar erro no pagamento.

4. O índice de correção incidente em janeiro de 1989 é o IPC, fi xado em 42,72%; 

em março de 1990, é o BTNF, fi xado em 41,28%.

5. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1.293.812/RS, Rel. Min. João 

Otávio de Noronha, DJe 13.3.2015).

Agravo regimental. Recurso especial. Poupança. Ação condenatória. Correção 

monetária. Diferenças. Incidente de exibição de contrato. Recusa injustifi cada. 

Presunção de veracidade. Art. 359 do CPC.
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1. A ausência de discussão acerca dos índices de correção monetária aplicados 

em cadernetas de poupança decorrentes de Planos Econômicos afasta o 

sobrestamento do feito determinado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal.

2. Em se cuidando de relação jurídica entre instituição financeira e 

consumidor de serviços bancários, presumem-se verídicos os fatos alegados 

na falta de exibição incidente de documento. Embora não caiba a multa pelo 

descumprimento, que na hipótese não foi cogitada, o efeito da não exibição de 

extratos, ou da ilegitimidade da recusa, é ter como verdadeiros os fatos que a 

parte adversa quer provar, nos termos do art. 359 do CPC.

3. Há plausibilidade no direito de exibição de extratos bancários, uma vez 

que esta Corte reconhece o dever que as instituições fi nanceiras têm de exibir 

documentos comuns às partes, enquanto não estiver prescrita a eventual ação 

sobre ele.

4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 1.291.288/SP, 

Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 10.2.2015).

9. A parte recorrida apresentara a petição de fl s. 591/592, requerendo 

fosse expedido ofício às instituições bancárias, das quais mantém conta corrente 

para o fornecimento da documentação, cujo prazo deveria ser estendido para o 

devido atendimento.

10. O Juízo de primeiro grau fundamentou, na sua sentença, que a 

não exibição de extratos no curso do presente processo corrobora o erro e o conduz 

irrepreensivelmente à veracidade dos fatos narrados, pois tais documentos seriam, 

ainda sim insufi cientes para evidenciar vício de caráter subjetivo, qual seja, a falsa 

percepção (erro) sobre o negócio entabulado (fl s. 661), julgando, improcedente a lide.

11. Referida conclusão, como de fato aconteceu pelo TJMA, merecia 

reforma. Ocorre que a Corte local, com a devida vênia, olvidara-se de sua própria 

decisão anterior e, ao dar provimento à Apelação da ora recorrente, apenas 

determinara o retorno dos autos ao primeiro grau, para a devida realização 

probatória, hipótese também em divergência à outorga de veracidade (fl s. 610) 

anteriormente prevista.

12. Em conclusão, tendo em vista que o egrégio TJMA ao reformar a 

sentença de primeiro grau, ao revés de aplicar o conteúdo da sua determinação 

anterior, de que o não atendimento À determinação de exibição de documentos 

acarretaria a presunção de veracidade dos fatos alegados, sobre os quais incidem 

àquela documentação, houve por bem em anular o processo, violando, portanto, 

o art. 359 do CPC/1973, o que deve ser aqui observado em razão de se garantir 

a segurança jurídica e o respeito à coisa julgada.
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13. Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial de MKT Line 

Representações Ltda, para reformar-se o acórdão recorrido por violação ao art. 

359 do CPC/1973, julgando-se procedente a presente ação, nos termos dos 

pedidos iniciais, os quais são reputados verdadeiros, condenando-se à parte 

recorrida ao pagamento da quantia que se verifi car através de liquidação por 

arbitramento, invertendo-se a condenação sucumbencial imposta em primeiro 

grau de jurisdição.

14. É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Após o bem-lançado voto do em. Relator, 

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, em que proveu o recurso especial para, 

reformando o acórdão recorrido, julgar procedente a ação, pedi vista dos autos e 

agora submeto o feito a julgamento.

Os autos dão conta de que a MKT Line Representações Ltda., ora 

recorrente, propôs ação em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental 

do Maranhão – CAEMA, em que postula a anulação de acordo extrajudicial 

homologado em juízo, bem como a condenação da concessionária ao pagamento 

da quantia de R$ 6.006.126,60 (seis milhões, seis mil, cento e vinte e seis reais e 

sessenta centavos).

Alega que fi rmara acordo em ação monitória anterior voltada ao pagamento 

de quantia referente a serviços prestados à CAEMA, na qual concordou em 

receber o montante de R$ 2.260.892,46 (dois milhões, duzentos e sessenta mil, 

oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos).

Afi rma que, após ter acesso a toda a documentação pertinente ao contrato 

celebrado, concluiu que, na verdade, tinha direito a perceber a quantia de 

8.267.019,06 (oito milhões, duzentos e sessenta e sete mil, dezenove reais e seis 

centavos) e não o valor sobre o qual recaiu a transação.

Aduz ter havido omissão dolosa da CAEMA acerca dos valores 

“recuperados em decorrência do contrato”, razão por que requereu fosse anulado 

o ajuste entabulado e paga a diferença verifi cada.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido (e-STJ fls. 

659/662), ao fundamento de que:

a) “não restou comprovado qualquer vício de consentimento que inquine a 

validade da decisão homologatória proferida” e
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b) a argumentação de que o valor devido seria maior “conduz, no máximo, à 

conclusão de que seus representantes foram incautos ao periciar a documentação 

do processo administrativo, abdicando da discussão judicial do quantum devido 

pelos serviços prestados, o que, juridicamente, não justifi ca o acolhimento do 

pleito, sob pena de conspirar-se contra a segurança jurídica e o princípio da 

autonomia da vontade, prestigiando-se o comportamento contraditório do 

autor”.

A sentença foi anulada pelo acórdão recorrido, pois a Corte de origem 

entendeu que:

a) “o quadro probatório é duvidoso e inconclusivo, circunstâncias que 

apontam para a necessidade de colheita de provas outras, na instância de 

origem, que venham elucidar as circunstâncias em que o acordo extrajudicial| 

posteriormente homologado em juízo foi celebrado” (e-STJ fl . 731);

b) os documentos bancários “que poderiam sanar todas as dúvidas quanto 

ao fato do autor/apelante ter sido realmente induzido a erro, nunca foram 

juntados” (e-STJ fl . 731) e

c) “as provas dos autos não exauriram as questões judicialmente deduzidas”, 

pelo que deve o feito prosseguir “com a produção de novos meios de prova, 

ainda que de ofício” (e-STJ fl . 733).

Eis a ementa do julgado:

Apelação. Ação de anulação de acordo extrajudicial homologado 

judicialmente cumulada com cobrança cumulada com pedido de antecipação 

de tutela inaudita altera pars. Ocorrência de alegações controversas. Instrução 

deficiente. Necessidade de exaurimento das provas. Princípios da segurança 

jurídica, da efetividade do processo e da verdade real. Sentença anulada de ofício. 

Determinação de retomada da instrução.

I - Tratando-se de demanda em que se discute a incidência de vício por dolo no 

negócio jurídico, havendo alegações controversas, deve o julgador determinar a 

realização de ampla instrução processual, colhendo até mesmo provas de ofício, 

sob pena de julgar à revelia dos princípios da segurança jurídica, da efetividade 

do processo e da verdade real.

II - sentença anulada, de ofício, para que seja realizada a instrução probatória 

necessária para o deslinde da lide. sem interesse ministerial.

Foram opostos embargos de declaração pela parte recorrente, nos quais 

alegou omissão quanto ao exame do pleito para que o Tribunal reputasse como 
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“verídicas todas as ponderações fáticas articuladas pela MKT Line”, como 

previa o art. 359, I, do CPC/1973 (e-STJ fl s. 737/748).

Após a rejeição dos aclaratórios pela Corte Maranhense, a recorrente 

interpôs o presente recurso especial com fundamento na alínea “a” do permissivo 

constitucional, arguindo, entre outros pontos, violação ao art. 359, I, do 

CPC/1973.

Assevera ser desnecessário o retorno dos autos para nova instrução 

probatória, mediante a apresentação dos documentos bancários requeridos, pois 

a CAEMA permaneceu inerte em cumprir decisão judicial proferida nos autos 

de agravo de instrumento (feito n. 19306-45.2013.8.10.000), na qual o Tribunal 

estadual determinou a exibição dos extratos das contas correntes de titularidade 

da concessionária.

Sustenta que a recusa da recorrida em apresentar os referidos extratos 

admite a aplicação da sanção processual inserta naquele dispositivo, 

reconhecendo-se a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar 

com aquela documentação, qual seja, a existência de dívida remanescente de 

R$ 6.006.126,60 (seis milhões, seis mil, cento e vinte e seis reais e sessenta 

centavos).

Examinando o tema, peço vênia para divergir do em. Ministro relator.

A questão a ser enfrentada consiste em saber se houve recusa ou inércia da 

recorrida apta a sufragar a presunção fi cta de veracidade afi rmada no recurso.

Em primeiro lugar, não posso deixar de constatar que a pretensão da 

recorrente busca, na origem, anular acordo extrajudicial homologado 

judicialmente.

Essa peculiaridade da demanda, a meu ver, reclama certo temperamento 

no exame do caso, em prestígio à segurança jurídica, e deve nortear a melhor 

solução a ser empregada no desate da controvérsia.

De fato, a parte concordou expressamente em juízo no recebimento da 

quantia acordada, que, em momento posterior, alega não ter correspondido ao 

quantum devido e cobrado em feito monitório.

Para isso, sustenta que incorreu em erro quanto ao aceite dos valores 

apresentados na transação, vício cuja prova estaria em poder da recorrida, que 

teria se recusado a apresentá-la e, por isso, os fatos que se pretendia ver provados 

haveriam de ser considerados verdadeiros.
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De logo, constato que o julgado que, no especial, a parte recorrente 

sustenta desobedecido (agravo de instrumento n. 0009952-62.2014.8.10.000) 

foi proferido pelo Tribunal a quo em sede de juízo antecipatório da tutela (e-STJ 

fl s. 610/622), não havendo, pois, que se falar em coisa julgada material.

Naquela oportunidade, considerou-se “indispensável para a compreensão 

da controvérsia” a exibição dos documentos bancários requeridos, destacando-

se que “a sanção para a recusa à exibição é a presunção de veracidade”, como 

preceitua o art. 359, I, do CPC/1973 (e-STJ fl s. 619/620).

Eis a dicção do preceptivo do antigo Código de Processo Civil:

Art. 359. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, 

por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar:

I - se o requerido não efetuar a exibição, nem fi zer qualquer declaração no 

prazo do art. 357; (...).

Nada obstante, ao apreciar a questão, agora em sede de cognição exauriente, 

no acórdão recorrido, o mesmo relator do agravo de instrumento fez a seguinte 

consideração (e-STJ fl s. 731/732):

Nos presentes, houve requerimento para que fosse exibido o extrato bancário 

do apelado, o qual foi deferido em sede de agravo de instrumento de minha 

relatoria conforme verifi co de cópia do acórdão juntado às fl s. 637/649.

Em 19.12.2014, o apelado juntou petição dizendo que não poderia cumprir com 

a determinação de exibição dos seus extratos no prazo determinado no acórdão do 

agravo de instrumento, sob a fundamentação de que requerida diligência, deveria ser 

tomada junto aos Bancos, que pedem mais de 90 dias para entregar o material (fl s. 

625/626).

Passados mais de um ano, e antes mesmo que fossem juntados referidos extratos, 

o magistrado da causa proferiu sentença julgando improcedente o pleito do autor/

apelante.

O certo é que com o material probatório que consta dos autos, não fi ca claro se 

o apelante de fato foi induzido a erro, ou consentiu com transação realizada com 

o apelado.

Em todos os momentos anteriores ao ajuizamento do presente feito, o autor/

apelante entendeu fazer jus, apenas, ao recebimento de R$ 2.260.892,46 (dois 

milhões, duzentos e sessenta mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta 

e seis centavos), e em momento algum o apelado fez qualquer ressalva quanto 

à quantia de R$ 8.267.019,06 (oito milhões duzentos e sessenta e sete mil e 

dezenove reais e seis centavos). A princípio, verifico fortes indícios de que o 
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apelante foi realmente induzido a celebrar o acordo acreditando que fazia jus a 

um valor a menor.

Os documentos/extratos bancários que poderiam sanar todas as dúvidas quanto 

ao fato do autor/apelante ter sido realmente induzido a erro, nunca foram juntados.

Como se vê do acima expresso, o quadro probatório é duvidoso e inconclusivo, 

circunstâncias que apontam para a necessidade de colheita de provas outras, 

na instância de origem, que venham elucidar as circunstâncias em que o 

acordo extrajudicial posteriormente homologado em juízo foi celebrado. (grifos 

acrescidos).

Como se pode constatar, o Tribunal estadual entendeu que a manifestação 

do recorrido acerca da exiguidade do prazo assinalado para a apresentação 

da documentação e da necessidade de a diligência ser dirigida às instituições 

fi nanceiras não permitia a imposição da sanção processual mencionada no 

referido dispositivo.

Tal conclusão fi cou mais clara por ocasião do julgamento dos embargos de 

declaração, quando a Corte pronunciou-se explicitamente sobre aquele preceito 

e concluiu que (e-STJ fl s. 152/153):

O embargado informou que não poderia apresentar a documentação no prazo 

estipulado, não havendo manifestação do magistrado de primeiro grau, após a 

petição de fl s. 625/626, estipulando uma nova data.

Assim, após referida petição, em não tendo sido limitado tempo específi co, 

não há como afi rmar o descumprimento da obrigação por parte do embargado. 

(grifos acrescidos).

Ora, se aquele Sodalício entendeu não ter havido descumprimento do dever 

de apresentar a documentação requerida, é porque reputou descabida a aplicação 

da penalidade prevista no art. 359 do CPC/1973, embora a tenha cogitado 

no aresto anterior (Agravo de Instrumento n. 0009952-62.2014.8.10.000), 

agora substituído pelo novo pronunciamento jurisdicional (Apelação Cível n. 

61.591/2015).

No primeiro acórdão, a Corte maranhense deixou consignado que a recusa 

à exibição documental importaria a presunção de veracidade dos fatos em 

favor da recorrente (CPC/1973, art. 359). No aresto recorrido, concluiu que, a 

despeito daquela advertência, não é possível afi rmar ter sido descumprida aquela 

obrigação.

No âmbito do especial, não há como se chegar a conclusão diversa, 

mormente diante de um quadro probatório “duvidoso e inconcluso”, como 
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assinalado no acórdão recorrido, muito menos reconhecer a inexistência de 

“justifi cativa plausível”, tal qual deseja a recorrente (e-STJ fl . 852).

Ademais, como já destacado, há de prestigiar-se a estabilidade da decisão 

homologatória anterior já passada em julgado, visto que a presunção de 

veracidade almejada no apelo nobre visa desconstituir transação extrajudicial 

referendada em juízo.

Desse modo, penso ser a solução empregada no julgado impugnado a mais 

adequada ao caso, desmerecendo de guarida a presente insurgência recursal.

Diante de todas essas considerações, renovando as vênias ao em. Ministro 

relator, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.





Segunda Turma





RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 48.065-SP 

(2015/0083520-9)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Recorrente: Comunidade Terapeutica Santa Rita de Cassia

Advogado: Antônio Wilson de Oliveira - SP176140

Recorrido: Estado de São Paulo

Advogado: Sem representação nos autos - SE000000M

Interes.: Ministério Público do Estado de São Paulo

EMENTA

Administrativo. Interdição de estabelecimento de saúde. Fortes 

evidências das irregularidades apontadas. Decisão do juízo criminal. 

Medida urgente. Possibilidade. Poder geral de cautela. Supremacia da 

proteção das pessoas. Situação de vulnerabilidade. Ausência de direito 

líquido e certo. Recurso improvido.

I - Impetração movida por clínica atuante na assistência à 

saúde de portadores de diversos distúrbios, contra ato prolatado 

por juiz criminal que, em atenção à representação formulada e às 

fortes evidências das várias irregularidades perpetradas aos pacientes, 

determinou a interdição do respectivo estabelecimento.

II - A decisão foi pautada no poder geral de cautela do juiz (art. 

798 do CPC/1973), e na supremacia da necessidade de proteção à 

dignidade humana, principalmente em razão de envolver pessoas em 

estado de vulnerabilidade.

III - A alegação de incompetência da autoridade judicial, dessa 

forma, não se sustenta. Ausente o alegado direito líquido e certo.

IV - Recurso improvido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
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unanimidade, negou provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto 

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

Og Fernandes e Assusete Magalhães (Presidente) votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.

Brasília (DF), 18 de abril de 2017 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 27.4.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: A Comunidade Terapêutica Santa Rita 

de Cássia, atuante na assistência à saúde de portadores de distúrbios de diversas 

naturezas, impetrou ação mandamental contra decisão exarada pelo Juiz de 

Direito da Vara Única da Comarca de Ipuã/SP que, em autos de natureza 

criminal, determinou a interdição total da Comunidade impetrante, fundada 

nas alegações de maus tratos perpetrados aos pacientes, tendo a decisão se 

baseado na necessidade de proteção a pessoas em situação de vulnerabilidade.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem, nos 

termos da seguinte ementa (fl . 99):

Mandado de segurança. Insurgência contra a decisão que determinou a interdição 

total de clínica destinada ao tratamento de dependentes químicos. Acolhimento. 

Ausência de direito líquido e certo.

Segurança denegada.

A Comunidade impetrante interpõe o presente recurso ordinário, com 

fundamento no art. 105, II, b, da Constituição Federal, sustentando que as 

medidas requeridas pela autoridade policial para a interdição foram processadas 

no juízo criminal, o qual não dispunha de legitimidade para tanto, considerando 

tratar-se de medidas de natureza cível.

Alega, ainda, a existência de outras medidas, de cunho administrativo e 

até mesmo judicial, mais adequadas à solução da controvérsia perseguida pela 

autoridade policial.

Contrarrazões ofertadas às fl s. 121-123.
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Em parecer, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do 

recurso, nos termos da seguinte ementa (fl . 134):

Recurso em mandado de segurança. Processual Civil. Insurgência contra 

decisão que determinou a interdição de clínica destinada ao tratamento de 

dependentes químicos. Poder geral de cautela. Art. 798 do Código de Processo 

Civil. Contraditório e ampla defesa. Ofensa. Inexistência. Contraditório diferido. 

Alegação de incompetência do Magistrado. Descabimento. Possibilidade de 

deferimento de medidas de urgência.

- Não padece de ilegalidade a ser sanada na via do mandamus a decisão 

que, fundamentada no poder geral de cautela (art. 798 do CPC), determinou a 

interdição de clínica destinada ao tratamento de dependentes químicos e à qual 

se imputa grave ofensa aos direitos humanos dos internos.

- A alegada violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa não 

procede, pois a hipótese é de contraditório diferido, podendo a Recorrente, no 

momento processual oportuno, produzir todas as provas que entender cabíveis.

- O fato de o juiz se declarar incompetente não lhe retira a possibilidade de 

deferir as medidas de urgência que entender cabíveis.

- Parecer no sentido do desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): A controvérsia encontra-se 

estabelecida, basicamente, na suposta incompetência do juízo criminal para 

aplicar a penalidade respectiva, que seria de cunho cível.

Acolho integralmente as bem lançadas razões expendidas pelo 

Representante do Ministério Público Federal, Dr. Brasilino Pereira dos Santos, 

in verbis (fl s. 134-140):

[...] ficou demonstrado nos autos a existência de fortes indícios de que a 

empresa, ora Recorrente, estaria praticando maus tratos aos internos, causando-

lhes ofensa aos direitos humanos.

Ressalte-se que, conforme a representação de fl s. 60/62, a autoridade policial 

informou ao magistrado, prolator da decisão atacada, a necessidade de interdição 

do estabelecimento e transferência imediata dos internos para outro local, 

registrando, dentre outros fatos, a existência de local específi co nas dependências 

da Recorrente destinado ao espancamento dos internos.
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O Parquet estadual também requereu a interdição do aludido estabelecimento, 

afi rmando a existência de robustas provas de crimes ali praticados contra os 

internos, como maus tratos, constrangimento ilegal e tortura (fl . 78).

Nesse contexto, é evidente que a autoridade judicial não poderia permanecer 

inerte diante dos fatos que lhe foram apresentados pelo Ministério Público e 

pela autoridade policial, não incorrendo em qualquer ilegalidade ao determinar 

a interdição do local, com fundamento no poder geral de cautela (art. 798 do 

Código de Processo Civil), tendo em vista a excepcionalidade da situação.

Nesse sentido: “O poder geral de cautela, regrado pelo art. 798 do CPC, autoriza 

o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando 

houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao 

direito da outra lesão grave e de difícil reparação” (AgRg na PET na MC 20.839/SP, 

Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23.10.2014, DJe 

05.11.2014.).

E não há falar em abuso de autoridade do ato judicial sob o argumento de 

que não teria sido observado o contraditório e a ampla defesa, pois a hipótese é 

de contraditório diferido, sendo certo que, no momento processual oportuno, a 

Recorrente poderá produzir todas as provas que entender cabíveis.

A propósito, confi ram-se, respectivamente, os seguinte julgados proferidos 

pelo STF e por essa Corte Superior de Justiça:

Agravo regimental na suspensão de segurança. Ofensa ao devido 

processo legal. Possibilidade de que o contraditório seja diferido. Preliminar 

rejeitada. Precedentes. Ausência de impugnação dos fundamentos da 

decisão agravada.

. Agravo regimental desprovido.

(SS 3490 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 

22.04.2010, DJe 21.05.2010.).

Ambiental. Atividades madeireiras. Cadastro em sistema próprio de 

controle e proteção. Requisitos para o cadastramento. Descumprimento. 

Eventual ocorrência de fraude na operação do sistema. Suspensão do 

cadastro e da licença ambiental sem manifestação da empresa afetada. 

Contraditório e ampla defesa diferidos. Possibilidade. Busca pela 

preservação ambiental.

(...) 11. Não há ofensa ao princípio do devido processo legal porque, 

embora a suspensão da licença tenha se dado em caráter inicial, sem a 

possibilidade de manifestação da recorrente, o contraditório e a ampla 

defesa serão (ou deverão ser) respeitados durante a sindicância aberta para 

averiguar as fraudes (Portarias n. 72/2006 e 105/2006). Trata-se, portanto, 

de contraditório e ampla defesa diferidos, e não inexistentes.

12. Recurso ordinário não provido.
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(RMS 25.488/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 1º.09.2009, DJe 16.09.2009).

Também não assiste razão à Recorrente quanto à alegação de incompetência 

do magistrado prolator da decisão atacada.

A Recorrente invoca o art. 113 do Código de Processo Civil, aduzindo que, 

“tendo o juiz reconhecido sua incompetência em razão da matéria, chegando 

até mesmo a sugerir a via adequada para a pretensão analisada, deveria rejeitar 

preliminarmente o pedido” (fl . 116).

Entretanto, o fato de o juiz se declarar incompetente não lhe retira a 

possibilidade de deferir as medidas de urgência, como demonstram os seguintes 

precedentes desse Tribunal Superior de Justiça:

Administrativo. Processual Civil. Embargos de declaração. Greve dos 

servidores da Justiça do Trabalho. Federação sindical. Acórdão embargado 

que reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam da FENAJUFE e a 

incompetência do STJ para julgar a causa em relação ao réu remanescente 

(SINDJUS-DF), determinando a remessa dos autos ao TRF da 1ª Região. 

Manutenção. Poder geral de cautela. Arts. 798 e 799 do CPC. Manutenção 

da liminar até ulterior manifestação do juízo competente. Possibilidade. 

Precedentes. Embargos parcialmente acolhidos.

(...)

9. Em virtude do poder geral de cautela concedido ao magistrado na 

forma dos arts. 798 e 799 do CPC, mesmo após se declarar absolutamente 

incompetente para julgar o feito, ele pode conceder ou manter decisão 

liminar, como forma de prevenir eventual perecimento do direito ou a 

ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, até que o Juízo competente 

se manifeste quanto à manutenção ou cassação daquele provimento 

cautelar. Precedentes: REsp 1.288.267/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 

Primeira Turma, DJe 21.8.2012; AgRg no REsp 937.652/ES, Rel. Min. Maria 

Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28.6.2012. (Grifo nosso).

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos a fim de, na 

forma dos arts. 798 e 799 do CPC, determinar a manutenção da liminar 

anteriormente concedida até ulterior deliberação do Juízo competente para 

julgamento do presente feito. (EDcl na Pet 7.939/DF, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 10.04.2013, DJe 18.04.2013).

Processual Civil. Mandado de segurança julgado originariamente por 

Tribunal de Justiça. Decisão denegatória. Recurso especial. Erro grosseiro. 

Fundamentação defi ciente. Súmula 284/STF.

(...)

2. O art. 113, § 2º, do CPC, não tem carga normativa sufi ciente para 

infirmar as razões alinhavadas pelo aresto recorrido, que reconheceu a 
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incompetência absoluta do juízo, mas manteve o deferimento de liminar 

em face da urgência até manifestação do juiz competente. Incidência da 

Súmula 284/STF.

3. O dispositivo não trata, e também não impossibilita o juiz, ainda 

que absolutamente incompetente, de deferir medidas de urgência. A 

norma em destaque, por força dos princípios da economia processual, da 

instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, 

somente determina que, reconhecendo-se a incompetência do juízo, os 

atos decisórios serão nulos, devendo ser aproveitado todo e qualquer 

ato de conteúdo não decisório, evitando-se com isso a necessidade de 

repetição. Precedente: AgREsp 1.022.375/PR, de minha relatoria, DJe 

1º.07.2011. (Grifo nosso).

4. Recurso especial do particular não conhecido. Recurso especial do 

Estado do Espírito Santo conhecido em parte e, nesta parte, provido tão 

somente para afastar a multa aplicada com base no art. 538, parágrafo 

único, do CPC.

(REsp 1.273.068/ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado 

em 1º.09.2011, DJe 13.09.2011).

Processual Civil. Recurso especial. Mandado de segurança originário. 

Incompetência absoluta re conhecida pelo Tribunal de Justiça. 

Determinação de remessa dos autos para o juiz de primeira instância. 

Art. 113, § 2º, do CPC. Liminar mantida até nova manifestação do juízo 

competente. Possibilidade. Poder geral de cautela. Arts. 798 e 799 do CPC.

1. Recurso especial no qual se discute a validade da decisão proferida 

pelo Tribunal de origem que, não obstante tenha reconhecido sua 

incompetência absoluta para apreciar o mandado de segurança originário, 

manteve o provimento liminar concedido até nova ulterior deliberação do 

juízo competente, a quem determinou a remessa dos autos.

2. A teor do art. 113, § 2º, do CPC, via de regra, o reconhecimento da 

incompetência absoluta do juízo implica na nulidade dos atos decisórios 

por ele praticados. Entretanto, tal dispositivo de lei não inibe o magistrado, 

ainda que reconheça a sua incompetência absoluta para julgar determinada 

causa, de, em face do poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do 

CPC, conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência, para 

prevenir perecimento de direito ou lesão grave e de difícil reparação, até 

ulterior manifestação do juízo competente, o qual deliberará acerca da 

subsistência, ou não, desse provimento cautelar. Nessa mesma linha: REsp 

1.273.068/ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 13.09.2011.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1.288.267/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 14.08.2012, DJe 21.08.2012).
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Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de autoridade no ato 

apontado como coator a serem corrigidos pela via mandamental, devendo o 

Acórdão impugnado ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto, o Ministério Público Federal oficia no sentido do 

desprovimento do recurso ordinário.

Cumpre, ainda, salientar que o magistrado a quo não chegou a declarar sua 

incompetência, somente cogitando que, “a rigor”, as medidas seriam pleiteadas 

em processo cível autônomo (fl . 16), mas que, em razão do poder de cautela 

do juiz e da supremacia da proteção as pessoas, principalmente àquelas que se 

encontram em situação de vulnerabilidade, e tendo em conta os fortes indícios 

das irregularidades apontadas, deveria cumprir seu papel e atuar de forma 

preventiva.

Nesse panorama, a alegação de incompetência da autoridade judicial para a 

prolação do respectivo ato de interdição não se sustenta.

Ante o exposto, ausente o alegado direito líquido e certo, nego provimento 

ao recurso ordinário em mandado de segurança.

É o voto.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 49.896-RS 

(2015/0307428-0)

Relator: Ministro Og Fernandes

Recorrente: Lucio Weber de Abreu

Advogado: Lúcio Weber de Abreu e outro(s)

Recorrido: Estado do Rio Grande do Sul

Procurador: Fábio Casagrande Machado e outro(s) - RS049005

EMENTA

Administrativo. Recurso em mandado de segurança. Concurso 

público. Prova dissertativa. Questão com erro no enunciado. Fato 

constatado pela banca examinadora e pelo Tribunal de origem. 
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Ilegalidade. Existência. Atuação excepcional do Poder Judiciário no 

controle de legalidade. Sintonia com a tese fi rmada pelo STF no 

RE 632.853/CE. Espelho de prova. Documento que deve veicular 

a motivação do ato de aprovação ou reprovação do candidato. 

Necessidade de existência pretérita ou concomitante à pratica do ato. 

Impossibilidade de apresentação em momento posterior. Hipótese em 

que houve apresentação a tempo e modo. Inexistência de irregularidade.

1. A pretensão veiculada no presente recurso em mandado de 

segurança consiste no controle de legalidade das questões 2 e 5 da prova 

dissertativa do concurso para o Cargo de Assessor - Área do Direito 

do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Sustenta que 

subsistem duas falhas evidentes nas questões dissertativas de n. 2 e 5. 

Na questão n. 2, a falha seria em decorrência de grave erro jurídico no 

enunciado, já que a banca examinadora teria trocado os institutos da 

“saída temporária” por “permissão de saída”, e exigido como resposta 

os efeitos de falta grave decorrentes do descumprimento da primeira. 

Já na questão n. 5, o vício decorreria da inépcia do gabarito, pois, 

ao contrário das primeiras quatro questões, afi rma que não foram 

publicados, a tempo e modo, os fundamentos jurídicos esperados do 

candidato avaliado.

2. Analisando controvérsia sobre a possibilidade de o Poder 

Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo 

que profere avaliação de questões em concurso público, o Supremo 

Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão 

geral reconhecida, fi rmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder 

Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora 

para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” 

(RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado 

em 23.4.2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-

125 Divulg 26.6.2015 Public 29.6.2015).

3. Do voto condutor do mencionado acórdão, denota que a tese 

nele constante buscou esclarecer que o Poder Judiciário não pode 

avaliar as respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas 

se for necessário apreciar o conteúdo das questões ou os critérios 

utilizados na correção, exceto se fl agrante a ilegalidade. Ou seja, se 

o candidato/litigante pretende que o Poder Judiciário reexamine o 

conteúdo da questão ou o critério utilizado em sua correção para 

fi ns de verifi car a regularidade ou irregularidade da resposta, ou nota 
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que lhe foi atribuída, tal medida encontra óbice na tese fi rmada pelo 

Supremo Tribunal Federal, exceto se houver fl agrante ilegalidade ou 

inconstitucionalidade. Precedente: (AgRg no RMS 46.998/SC, Rel. 

Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º.7.2016).

4. Em relação à questão n. 2 da prova dissertativa, a análise dos 

pedidos do impetrante revela que se pretende a declaração de sua 

nulidade ao fundamento de que o enunciado contém grave erro, o 

que teria prejudicado o candidato na elaboração de suas respostas. 

Veja-se, portanto, que não se busca, no presente recurso, quanto 

à questão acima, que o Poder Judiciário reexamine o conteúdo da 

questão ou o critério de correção para concluir se a resposta dada pelo 

candidato encontra-se adequada ou não para o que solicitado pela 

banca examinadora. Ao contrário, o que o ora impetrante afi rma é que 

o enunciado da questão n. 2 contém erro grave insuperável, qual seja a 

indicação do instituto da “saída temporária” por “permissão de saída”, 

ambos com regência constante dos arts. 120 a 125 da Lei de Execução 

Penal, e que, por essa razão, haveria nulidade insanável.

5. A banca examinadora e o Tribunal de origem claramente 

reconheceram a existência de erro no enunciado da questão, o 

que, à toda evidência, demonstra nulidade da avaliação, pois, ao 

meu sentir, tal erro teve sim o condão de infl uir na resposta dada 

pelo candidato, sobretudo considerando que os institutos da “saída 

temporária” e “permissão de saída” possuem regramentos próprios 

na Lei Execuções Penais. Se a própria banca examinadora reconhece 

o erro na formulação da questão, não se pode fechar os olhos para 

tal constatação ao simplório argumento de que referido erro não 

infl uiria na análise do enunciado pelo candidato. É dever das bancas 

examinadoras zelarem pela correta formulação das questões, sob pena 

de agir em desconformidade com a lei e o edital, comprometendo, sem 

sombra de dúvidas, o empenho realizado pelos candidatos durante 

quase toda uma vida. Quantas pessoas não levam dois, três, quatro, 

dez anos ou mais se preparando para concursos públicos, para depois 

se depararem com questões mal formuladas e, pior, com desculpas 

muitas das vezes infudadas, de que tal erro na formulação não infl uiria 

na solução da questão, como vejo acontecer na presente hipótese. 

Nulidade reconhecida que vai ao encontro da tese fi rmada pelo STF 

no recurso extraordinário supramencionado, pois estamos diante de 

evidente ilegalidade a permitir a atuação do Poder Judiciário.
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6. No que se refere à questão n. 5 da prova dissertativa, a análise 

dos pedidos do impetrante denota que se pretende a declaração de 

sua nulidade aos seguintes fundamentos: (i) o espelho de resposta 

é totalmente diferenciado daqueles que foram divulgados para as 

quatro primeiras, em que constaram os fundamentos jurídicos; (ii) 

no espelho impugnado, a banca examinadora simplesmente dividiu o 

enunciado, atribuindo a cada critério ou fração certa pontuação sem, 

contudo, indicar o padrão de resposta desejado; (iii) a publicação dos 

fundamentos jurídicos que deveriam ser atendidos pelo candidato 

era de suma importância, sob pena de afronta aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, já que somente “com um padrão de 

argumentos jurídicos o candidato poderia recorrer plenamente na 

seara administrativa, buscando a elevação da nota”; e (iv) a publicação 

tardia do padrão de respostas, sobretudo após acionamento do Poder 

Judiciário, não supriria a nulidade da questão, na medida em que 

colocaria em xeque o princípio da impessoalidade.

7. Na seara de concursos públicos, há etapas em que as 

metodologias de avaliação, pela sua própria natureza, abrem margem 

para que o avaliador se valha de suas impressões, em completo 

distanciamento da objetividade que se espera nesses eventos. Nesse rol 

de etapas, citam-se as provas dissertativas e orais. Por essa razão, elas 

devem se submeter a critérios de avaliação e correção os mais objetivos 

possíveis, tudo com vistas a evitar contrariedade ao princípio da 

impessoalidade, materializado na Constituição Federal (art. 37, caput).

8. E mais. Para que não pairem dúvidas quanto à obediência 

a referido princípio e quanto aos princípios da motivação dos atos 

administrativos, do devido processo administrativo recursal, da 

razoabilidade e proporcionalidade, a banca examinadora do certame, 

por ocasião da divulgação dos resultados desse tipo de avaliação, deve 

demonstrar, de forma clara e transparente, que os critérios de avaliação 

previstos no edital foram devidamente considerados, sob pena de nulidade 

da avaliação.

9. A clareza e transparência na utilização dos critérios previstos 

no edital estão presentes quando a banca examinadora adota conduta 

consistente na divulgação, a tempo e modo, para fi ns de publicidade e 

eventual interposição de recurso pela parte interessada, de cada critério 

considerado, devidamente acompanhado, no mínimo, do respectivo valor 

da pontuação ou nota obtida pelo candidato; bem como das razões ou 

padrões de respostas que as justifi quem.
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10. As informações constantes dos espelhos de provas subjetivas 

se referem nada mais nada menos à motivação do ato administrativo, 

consistente na atribuição de nota ao candidato. Tudo em consonância 

ao que preconizam os arts. 2º, caput, e 50, § 1º, da Lei n. 9.78419/99, 

que trata do processo administrativo no âmbito federal.

11. Salvo exceção reconhecida pela jurisprudência deste Tribunal 

Superior – notadamente no que diz respeito à remoção ex ofício de 

servidor público (RMS 42.696/TO, de minha relatoria, Segunda 

Turma, DJe 16.12.2014; AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10.9.2013; REsp 1.331.224/

MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

26.2.2013) –, referida motivação deve ser apresentada anteriormente 

ou concomitante à prática do ato administrativo, pois caso se permita 

a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que fabriquem, forjem 

ou criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Nesse 

sentido, a doutrina especializada (Celso Antônio Bandeira de Mello, 

in Curso de direito administrativo. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, 

p. 112-113).

12. Não se deve admitir como legítimo, portanto, a prática imotivada 

de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, 

venha o gestor “construir” algum motivo que dê ensejo à validade 

do ato administrativo. Precedentes: RMS 40.229/SC, Rel. Ministra 

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 11.6.2013; RMS 35.265/SC, 

Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 6.12.2012).

13. É certo que alguns editais de concursos públicos não 

preveem os critérios de correção ou, às vezes, embora os prevejam, não 

estabelecem as notas ou a possibilidade de divulgação dos padrões de 

respostas que serão atribuídos a cada um desses critérios. Em tese, com 

suporte na máxima de que “o edital faz lei entre as partes”, o candidato 

nada poderia fazer caso o resultado de sua avaliação fosse divulgado 

sem a indicação dos critérios ou das notas a eles correspondentes, ou, 

ainda, dos padrões de respostas esperados pela banca examinadora. 

Tal pensamento, no entanto, não merece prosperar, pois os editais de 

concursos públicos não estão acima da Constituição Federal ou das leis 

que preconizam os princípios da impessoalidade, do devido processo 

administrativo, da motivação, da razoabilidade e proporcionalidade. 

Do contrário, estaríamos diante verdadeira subversão da ordem 
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jurídica. Precedente: AgRg no REsp 1.454.645/RJ, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.8.2014.

14. Feitas essas considerações, e partindo para o caso concreto ora 

em análise, verifi ca-se dos autos que a banca examinadora do certame 

não só disponibilizou a nota global do candidato quanto à questão 

n. 5, como também fez divulgar os critérios que adotara para fi ns de 

avaliação, o padrão de respostas e a nota atribuída a cada um desses 

critérios/padrões de respostas. Assim, não merece prosperar a alegada 

afronta ao devido processo recursal administrativo e do princípio da 

motivação, na medida em que foram divulgadas ao candidato as razões 

que pautaram sua avaliação, devidamente acompanhadas das notas 

que poderia alcançar em cada critério.

15. Quanto à tese de que o gabarito da questão dissertativa 

n. 5 veio somente com o julgamento do recurso administrativo, ou 

seja, de que a banca examinadora apresentou motivação do ato – 

esse consistente na publicação do espelho e correção de prova – 

após a sua prática, tem-se que referida alegação não condiz com as 

informações constantes dos autos. Registre-se que, na hipótese, o 

espelho apresentado pela banca examinadora – diga-se passagem, 

antes da abertura do prazo para recurso –, já continha a motivação para 

a prática do ato consistente na atribuição de nota ao candidato, quais 

sejam, (i) os critérios utilizados; (ii) o padrão de resposta esperado 

pela banca examinadora – nenhum problema quanto a esses serem 

idênticos aos critérios, na hipótese particular da questão n. 5º; e (iii) as 

notas a serem atribuídas a cada um do critérios. Destaque-se que não 

haveria fundamentação (ou motivação) se apenas fossem divulgados 

critérios por demais subjetivos e a nota global, desacompanhados, cada 

um dos critérios, do padrão de resposta ou das notas a eles atribuídas, 

situação essa ora não constatada.

16. Recurso em mandado de segurança a que se dá parcial 

provimento para declarar a nulidade apenas da questão n. 2 da prova 

dissertativa.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
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unanimidade, dar parcial provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete 

Magalhães (Presidente), Francisco Falcão e Herman Benjamin votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

Dra. Aline Frare Armborst, pela parte recorrida: Estado do Rio Grande do 

Sul

Brasília (DF), 20 de abril de 2017 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Presidente

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 2.5.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de recurso em mandado de 

segurança interposto por Lúcio Weber de Abreu, com base no art. 105, inc. II, 

alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-STJ, fl . 183):

Mandado de segurança. Concurso público. Assessor - Área do Direito. 

Ministério Público. Questões n. 02 e 05 da prova dissertativa.

E defeso ao Judiciário se imiscuir em matéria relativa ao mérito das questões 

de concurso público. Em regra, cabe ao judiciário tão somente a análise do 

preenchimento dos requisitos legais em relação às questões. In casu, não há erro 

substancial na questão n. 02 da prova dissertativa que justifi que sua anulação.

2. Foi publicado corretamente o espelho de correção da questão n. 05 da prova 

dissertativa e foram apresentados os critérios objetivos de correção, não havendo 

ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Segurança denegada.

O recorrente informa que se submeteu ao concurso público para o cargo 

de Assessor - Área do Direito do Ministério Público do Rio Grande do Sul, 

organizado por essa mesma instituição, tendo realizado duas etapas avaliativas, 

quais sejam a fase objetiva, com 80 questões, e a fase subjetiva, com 5 questões, 

logrando êxito, na primeira fase, na 35ª colocação para a região de Serra.
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Aduz que o problema reside na prova dissertativa, que exigiu nota mínima 

de 12 pontos de um total de 20. Informa que nessa fase obteve 10,6 pontos, que 

foram mantidos mesmo após a interposição de 5 recursos.

Sustenta, no entanto, que subsistem duas falhas evidentes nas questões 

dissertativas de n. 2 e 5. Na questão n. 2, a falha seria em decorrência de 

grave erro jurídico no enunciado, já que a banca examinadora teria trocado 

os institutos da “saída temporária” por “permissão de saída”, e exigido como 

resposta os efeitos de falta grave decorrentes do descumprimento da primeira. 

Já na questão n. 5, o vício decorreria da inépcia do gabarito, pois, ao contrário 

das primeiras 4 questões, afi rma que não foram publicados, a tempo e modo, os 

fundamentos jurídicos esperados do candidato avaliado.

Em razão desses fatos, pugna pela declaração de nulidade das referidas 

questões, por entender que houve: (i) no tocante à questão dissertativa n. 2, 

contrariedade ao princípio da legalidade em decorrência da inobservância do 

previsto nos arts. 120 a 125 da Lei de Execução Penal; 1º, caput, 19, caput, 

da Constituição Estadual; 5º, I, e 37, caput, da Constituição Federal/1988; 

e (ii) em relação à questão n. 5, contrariedade aos princípios da legalidade, 

contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme arts. 1º, caput, 19, 

caput, da Constituição Estadual; 5º, II, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição 

Federal/1988.

No tocante à questão n. 2, defende, em síntese, que tanto a banca 

examinadora quanto o Tribunal de origem reconheceram a existência de erro 

na formulação do enunciado quando nesse se inseriu o instituto da “saída 

temporária” no lugar da “permissão de saída”. 

Sustenta que referidos institutos possuem disciplinas jurídicas distintas, 

conforme se constata da leitura dos arts. 120 a 125 da Lei de Execuções Penais. 

Afi rma que “i) num instituto há escolta, noutro não; 2) num é necessário 

autorização judicial, noutro não; e 3) um atende falecimento, doença e 

tratamento médico, já o outro supre a reintegração social” (e-STJ, fl . 220).

Ainda nesse ponto, defende que o cometimento de falta grave por fuga 

– fato objeto de análise na questão – não gera idênticas consequências na 

saída temporária e na permissão de saída, pois, “como na permissão de saída 

resta necessária escolta por agentes penitenciários, o legislador absteve-se de 

positivar a consequência da falta grave, deixando ao magistrado a decisão no 

caso concreto”, e que “na saída temporária subsiste o art. 125, ‘caput’ e parágrafo 

único, no sentido de que a falta grave gera a automática revogação do benefício, 
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bem como de que a sua recuperação ocorrerá com o cancelamento da punição 

disciplinar” (e-STJ, fl . 220).

De outra parte, em relação à questão n. 5, afi rma que o espelho de resposta 

é totalmente diferenciado daqueles que foram divulgados para as quatro 

primeiras, em que constaram os fundamentos jurídicos. Afi rma que, no espelho 

impugnado, a banca examinadora simplesmente dividiu o enunciado, atribuindo 

a cada critério ou fração certa pontuação sem, contudo, indicar o padrão de 

resposta desejado.

Alega que a publicação dos fundamentos jurídicos que deveriam ser 

atendidos pelo candidato era de suma importância, sob pena de afronta aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, já que somente “com um padrão 

de argumentos jurídicos o candidato poderia recorrer plenamente na seara 

administrativa, buscando a elevação da nota” (e-STJ, fl . 220).

Sustenta que a publicação tardia do padrão de respostas, sobretudo após 

acionamento do Poder Judiciário, não supriria a nulidade da questão, na medida 

em que colocaria em cheque o princípio da impessoalidade.

Por fi m, defende que a intenção do impetrante não reside no ataque ao 

mérito do ato administrativo consistente na avaliação das respostas dada pelo 

candidato e das notas a ele atribuídas, mas no controle de legalidade da questão 

n. 2 – em razão de erro no enunciado –; e do procedimento afeto à publicação 

do resultado da questão n. 5, que teria, neste último caso, prejudicado o exercício 

do devido processo recursal.

Instado a se manifestar, o recorrido apresentou contrarrazões às e-STJ, fl s. 

245/256, aduzindo que o impetrante não logrou êxito em demonstrar, por meio 

de prova pré-constituída, a violação do direito líquido e certo, bem como deixou 

de impugnar as regras previstas no edital do processo seletivo. Sustentou, ainda, 

a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora nos 

critérios de correção de provas e avaliação de questões.

O Ministério Público Federal apresentou parecer às e-STJ, fl s. 269/272, 

manifestando-se pelo não provimento do recurso ordinário.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): A pretensão veiculada no presente 

recurso em mandado de segurança consiste no controle de legalidade das 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

400

questões 2 e 5 da prova dissertativa do concurso para o Cargo de Assessor - 

Área do Direito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.

Registre-se de início, que analisando controvérsia sobre a possibilidade de 

o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo 

que profere avaliação de questões em concurso público, o Supremo Tribunal 

Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, fi rmou 

a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, 

substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e 

notas a elas atribuídas”.

Eis o disposto na ementa do julgado que deu origem à referida tese:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção 

de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir 

banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas 

atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de 

compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital 

do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632.853, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 

23.04.2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-125 divulg 

26.06.2015 public 29.06.2015)

Ou seja, de acordo com a Corte Suprema, a regra é que o Poder Judiciário 

não pode reexaminar (i) o conteúdo das questões nem (ii) os critérios de 

correção, exceto se diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fi ns de 

avaliar respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas.

Uma leitura atenta do voto condutor do referido acórdão denota que a 

tese nele constante buscou esclarecer que o Poder Judiciário não pode avaliar 

as respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas se for necessário 

apreciar o conteúdo das questões ou os critérios utilizados na correção, exceto se 

fl agrante a ilegalidade. É o que se depreende da leitura dos seguintes trechos do 

voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do acórdão:

É antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que não compete ao 

Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo 

das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e 

inconstitucionalidade.

Quando do julgamento do MS 21.176, ainda em 19.12.1990, o Min. Aldir 

Passarinho assim se pronunciou sobre o tema:

[...] incabível que se possa pretender que o Judiciário – mormente em 

tema de mandado de segurança – possa substituir-se à Banca Examinadora 
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para dizer se tal ou qual questão foi bem respondida, que tal ou qual questão 

poderia ter mais de uma resposta.

Os critérios adotados pela Banca Examinadora de um concurso 

não podem ser revistos pelo Judiciário, salvo se houver ilegalidade ou 

inconstitucionalidade, o que no caso não ocorre.

E nem se torna possível que a Justiça possa fazer revisões de provas para 

dizer do maior ou menos acerto das respostas aos quesitos formulados.

[...]

Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no 

mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a 

correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos 

poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt).

Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos 

no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre 

concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a 

banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões.

Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas 

apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos 

e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem. Com 

base nessa literatura especializada, o acórdão recorrido infi rmou o entendimento 

da banca e identifi cou mais de um item correto em determinadas questões do 

certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para 

realizar análise doutrinária das respostas.

Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a 

pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram 

além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do 

gabarito ofi cial.

Assim, houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de 

concurso público, em fl agrante violação à jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal.

Note-se, portanto, que, se o candidato/litigante pretende que o Poder 

Judiciário reexamine o conteúdo da questão ou o critério utilizado em sua 

correção para fi ns de verifi car a regularidade ou irregularidade da resposta, ou nota 

que lhe foi atribuída, tal medida encontra óbice na tese fi rmada pelo Supremo 

Tribunal Federal, exceto se houver fl agrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

A propósito, o seguinte precedente desta Corte Superior de relatoria da Ministra 

Assusete Magalhães:

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no recurso em mandado 

de segurança. Concurso público de ingresso, por provimento ou remoção, na 
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atividade notarial e de registro. Prova prática. Questão discursiva. Critérios de 

correção e de atribuição de notas. Revisão. Impossibilidade de substituição, 

pelo Poder Judiciário, da banca examinadora. Precedentes do STJ e do STF, em 

repercussão geral. Dilação probatória. Impossibilidade. Alegação de violação 

ao princípio da isonomia. Alteração do pedido e da causa de pedir, no recurso 

ordinário. Impossibilidade. Precedentes do STJ. Ausência de direito líquido e 

certo. Agravo regimental improvido.

I. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por candidata 

- Escrivã de Paz de Gravatal/SC -, contra decisão do Presidente da Comissão do 

Concurso, no recurso administrativo que a impetrante interpôs contra a avaliação 

de sua prova escrita e prática para ingresso, por provimento ou remoção, na 

atividade notarial e de registro no Estado de Santa Catarina. Após o provimento 

parcial do seu recurso, quanto ao item 7 da prova prática, a impetrante obteve 

nota 7,0900. Em face do improvimento do aludido recurso administrativo, no 

que respeita ao item 6 de sua prova prática - que equivalia a 0,80 pontos, mas lhe 

foram atribuídos 0,40 pontos -, a impetrante alega inconsistência da decisão que 

improveu o seu recurso, no ponto, sustentando que seria descabido exigir-lhe a 

citação da fonte dos valores dos imóveis - se declarada pelas partes, no negócio, 

ou se extraída do valor venal atribuído pelo órgão fiscal competente -, bem 

como a citação de dois fundamentos legais, que a banca examinadora entendera 

necessária, para a obtenção da nota máxima, no aludido item. Requer, assim, a 

concessão da segurança, “para o fi m de se elevar, em face da inconsistência dos 

fundamentos da decisão da Comissão do Concurso que negou provimento ao 

recurso da impetrante, sua nota na prova prática em 0,40 pontos, determinando-

se que sua pontuação final seja recalculada, ou, caso assim não se entenda, 

que se determine que tal elevação seja procedida pela Comissão do Concurso”. 

Denegada a segurança, em 2º Grau, no Recurso Ordinário a impetrante reitera 

as teses da inicial, questionando os critérios de correção do item 6 de sua prova 

prática, e inova, quanto aos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, invocando o 

princípio da isonomia, em relação a outros candidatos, que se insurgiram contra a 

correção do item 6 da prova prática do certame e que teriam obtido a concessão 

da segurança, para aumento de sua pontuação, juntando, como documento 

novo, o acórdão, relativo a um deles, no qual - sustenta a impetrante - teria sido 

reconhecida a impertinência da citação dos dois dispositivos legais exigidos pela 

Comissão de Concurso, no item 6 da prova prática, bem como juntando a prova, 

sem pontuação nela aposta, de outra candidata, que não teria declinado os dois 

dispositivos legais, na resposta ao aludido item 6, mas teria obtido a pontuação 

máxima, de 0,80, no referido item.

II. É fi rme a compreensão do STJ no sentido de que “o reexame dos critérios usados 

por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas 

em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve 

se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo 

edital” (STJ, AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe de 07.03.2013). Na mesma linha, recentemente - em 23.04.2015 -, o 

Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do 
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Relator, Ministro Gilmar Mendes, conheceu e deu provimento ao RE 632.853/CE, 

para fi xar a tese de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, 

substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas 

a elas atribuídas. Precedentes. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de 

compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do 

certame” (DJe de 29.06.2015).

III. In casu, verifi ca-se que a impetrante deixou de juntar, com a inicial, o edital 

do concurso (Edital 176/2012), contendo o respectivo conteúdo programático, o 

que permitiria a análise quanto a qualquer inobservância ou fl agrante ilegalidade 

na correção da questão aventada.

IV. O Mandado de Segurança exige demonstração inequívoca, mediante 

prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não se admite, 

portanto, dilação probatória, fi cando a cargo do impetrante juntar, aos autos, 

a documentação necessária ao apoio de sua pretensão, como é amplamente 

apregoado pelas lições da doutrina jurídica e pela jurisprudência dos Tribunais.

V. Ademais, já decidiu esta Corte que “o procedimento do recurso ordinário 

em mandado de segurança observa as regras atinentes à apelação, tendo em 

vista sua natureza similar, devolvendo a esta Corte o conhecimento de toda a 

matéria alegada na impetração (ampla devolutividade), seja ela legislação local, 

constitucional ou matéria fática-probatória” (STJ, EDcl no RMS 31.946/PA, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 11.11.2010). No presente 

caso, contudo, não houve, pelo Tribunal de origem, qualquer apreciação quanto à 

suposta violação ao princípio da isonomia, linha argumentativa somente trazida 

nas razões do Recurso Ordinário. Em consequência, inviável inovar o fundamento 

jurídico do pedido, e, assim, pretender o reexame da causa, nesta Corte, sob 

alegados fatos novos, não apreciados pela Corte a quo, o que exigiria, ainda, 

dilação probatória, incompatível com o rito do Mandado de Segurança. De fato, 

na compreensão do STJ, “a aplicação do art. 462 do CPC, segundo o qual o juiz 

deverá levar em conta os fatos novos capazes de infl uir no julgamento da lide, 

deve harmonizar-se com o disposto nos arts. 128 e 460 do diploma processual, 

que proíbem a prestação jurisdicional diversa da requerida pelo autor” (STJ, REsp 

620.828/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJU de 18.09.2006). Ainda, 

no mesmo sentido: STJ, RMS 28.374/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 

DJe de 14.03.2011; AgRg no RMS 37.982/RO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe de 20.08.2013.

VI. Com efeito, na forma da jurisprudência, “o pedido recursal relativo à 

declaração de inconstitucionalidade de dispositivo da lei local somente surgiu 

nesta instância. Por isso, inviável sua apreciação, porque descabe a esta Corte 

Superior analisar tese não apreciada no Tribunal a quo, o que caracterizaria 

inovação recursal, com desrespeito ao princípio da devolutividade” (STJ, RMS 

30.858/PI, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 31.10.2014).

VII. Ainda que assim não fosse, por não se encontrarem a impetrante e os 

candidatos paradigmas, mencionados no Recurso Ordinário, em situação idêntica, 

inviável o tratamento igualitário entre eles.
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VIII. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no RMS 46.998/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, 

julgado em 1º.9.2015, DJe 1º.7.2016)

Visto isso, passa-se à análise da pretensão veiculada no presente recurso em 

mandado de segurança, nos termos que se seguem.

Da impugnação à questão n. 2

Em relação à questão n. 2 da prova dissertativa, a análise dos pedidos do 

impetrante denota que se pretende a declaração de sua nulidade ao fundamento 

de que seu enunciado contém grave erro, o que teria prejudicado o candidato na 

elaboração de suas respostas.

Observa-se, portanto, que não se busca, no presente recurso, quanto à 

questão acima, que o Poder Judiciário reexamine o conteúdo da questão ou o 

critério de correção para concluir se a resposta dada pelo candidato encontra-se 

adequada ou não para o que solicitado pela banca examinadora. Se assim o fosse, 

tal medida encontraria óbice na jurisprudência mencionada, que proíbe o Poder 

Judiciário substituir a banca nos critérios de correção por ela adotados.

Ao contrário, o que o ora impetrante afi rma é que o enunciado da questão 

n. 2 contém erro grave insuperável, qual seja a indicação do instituto da “saída 

temporária” por “permissão de saída”, ambos com regência constante dos arts. 

120 a 125 da Lei de Execuções Penais, e que, por essa razão, haveria nulidade 

insanável.

Compulsando os autos, verifi ca-se que o Tribunal de origem, embora 

tenha julgado improcedente o mandamus, claramente reconheceu a existência de 

erro no enunciado da questão. Confi ra-se:

Quanto à questão n. 2, a banca reconhece a existência de erro na formulação 

desta, realmente ocorreu a troca da expressão “saída temporária” por “permissão 

de saída”.

Ocorre que, como argumentado pelo impetrado, a resposta da questão não 

seria alterada se redigida com a expressão “saída temporária”.

A questão tinha como objetivo que o candidato expressasse as implicações 

decorrentes da fuga de um apenado durante licença concedida, prescindindo-se 

de qualquer análise dos institutos referidos.

Ademais, o impetrante sequer demonstra que existam diferenças entre 

as consequências da fuga de apenado durante permissão de saída ou saída 

temporária.
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Desta forma, por inexistir erro substancial que possa alterar a análise da 

questão, deve esta ser mantida.

Nesse ponto, tenho que subsiste o erro no enunciado da questão. E mais, tal 

erro, ao meu sentir, teve sim o condão de infl uir na resposta dada pelo candidato, 

sobretudo considerando que os institutos da “saída temporária” e “permissão de 

saída” possuem regramentos próprios na Lei Execução Penal.

Ora, se a própria banca examinadora reconhece o erro na formulação 

da questão, não se podem fechar os olhos para tal constatação ao simplório 

argumento de que o referido erro não infl uiria na análise do enunciado pelo 

candidato.

Registre-se que é dever das bancas examinadoras zelarem pela correta 

formulação das questões, sob pena agir em desconformidade com a lei e o 

edital, comprometendo, sem sombra de dúvidas, o empenho realizado pelos 

candidatos durante quase toda uma vida. Quantas pessoas não levam dois, três, 

quatro, dez anos ou mais se preparando para concursos públicos, para depois se 

depararem com questões mal formuladas e, pior, com desculpas muitas das vezes 

infundadas, de que tal erro na formulação não infl uiria na solução da questão, 

como vejo acontecer na presente hipótese.

Assim, tenho que o caso é de fl agrante ilegalidade a admitir a declaração 

de nulidade da questão.

Essa conclusão vai ao encontro da tese fi rmada pelo STF no recurso 

extraordinário supramencionado, pois estamos diante de evidente ilegalidade a 

permitir a atuação do Poder Judiciário.

Portanto, nesse ponto, tenho que assiste razão ao recorrente.

Da impugnação à questão n. 5

Já em relação à questão n. 5 da prova dissertativa, a análise dos pedidos do 

impetrante denota que se pretende a declaração de sua nulidade ao fundamento 

de que o espelho de resposta é totalmente diferenciado daqueles que foram 

divulgados para as quatro primeiras, em que constaram os fundamentos jurídicos. 

Afi rma que, no espelho impugnado, a Banca examinadora simplesmente dividiu 

o enunciado, atribuindo a cada critério ou fração certa pontuação, sem, contudo, 

indicar o padrão de resposta desejado.

Alega que a publicação dos fundamentos jurídicos que deveriam ser 

atendidos pelo candidato era de suma importância, sob pena de afronta aos 
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princípios do contraditório e da ampla defesa, já que somente “com um padrão 

de argumentos jurídicos o candidato poderia recorrer plenamente na seara 

administrativa, buscando a elevação da nota” (e-STJ, fl . 220).

Sustenta que a publicação tardia do padrão de respostas, sobretudo após 

acionamento do Poder Judiciário, não supriria a nulidade da questão, na medida 

em que colocaria em cheque o princípio da impessoalidade.

Registre-se, de início, que, na seara de concursos públicos, há etapas em 

que as metodologias de avaliação, pela sua própria natureza, abrem margem 

para que o avaliador se valha de suas impressões, em completo distanciamento 

da objetividade que se espera nesses eventos. Nesse rol de etapas, citam-se as 

provas dissertativas e orais. Por essa razão, elas devem se submeter a critérios 

de avaliação e correção os mais objetivos possíveis, tudo com vistas a evitar 

contrariedade ao princípio da impessoalidade, materializado na Constituição 

Federal, nos termos seguintes:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi ciência e, também, 

ao seguinte:

E mais. Para que não pairem dúvidas quanto à obediência a referido 

princípio e quanto aos princípios da motivação dos atos administrativos, do 

devido processo administrativo recursal, da razoabilidade e proporcionalidade, 

a banca examinadora do certame, por ocasião da divulgação dos resultados 

desse tipo de avaliação, deve demonstrar, de forma clara e transparente, que os 

critérios de avaliação previstos no edital foram devidamente considerados, sob pena 

de nulidade da avaliação.

Tenho que a clareza e transparência na utilização dos critérios previstos 

no edital estão presentes quando a banca examinadora adota conduta consistente 

na divulgação, a tempo e modo, para fi ns de publicidade e eventual interposição 

de recurso pela parte interessada, de cada critério considerado, devidamente 

acompanhado, no mínimo, do respectivo valor da pontuação ou nota obtida pelo 

candidato; bem como das razões ou padrões de respostas que as justifi quem.

A título de exemplo, seguem espelhos de respostas de avaliações subjetivas 

disponibilizados por notórias bancas examinadoras de concursos públicos 

(http://waltercunha.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/correcao_stj.jpg e 

http://www.olibat.com.br/wp-content/uploads/2015/02/Resultado-Preliminar-

OAB-XV.jpg):
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Nos exemplos acima, além de fi car evidenciada a utilização dos critérios 

de correção, os espelhos oferecem ao candidato condições de identifi car (i) o 

padrão de resposta esperado pela banca examinadora para cada questão; (ii) a 

pontuação válida para cada um dos critérios; (iii) a nota que lhe foi atribuída em 

cada um deles; e, por fi m, (iv) a nota global obtida pelo candidato, possibilitando, 

sobretudo, o exercício do devido processo administrativo recursal consagrado na 

CF/1988, precisamente no art. 5º, LV:

Art. 5º [...].

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 

ela inerentes.

Registre-se que tais informações constantes dos espelhos de provas 

subjetivas se referem nada mais nada menos à motivação do ato administrativo, 

consistente na atribuição de nota ao candidato. Tudo em consonância ao que 

preconiza a Lei n. 9.784/1999, que trata do processo administrativo no âmbito 

federal, nos termos seguintes:

Capítulo I

Das Disposições Gerais

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, fi nalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 

ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e efi ciência.

[...]

Capítulo XII

Da Motivação

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos 

e dos fundamentos jurídicos, quando:

[...]

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

[...]

§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir 

em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, 

informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

Destaque-se, por oportuno, que, salvo exceção reconhecida pela 

jurisprudência deste Tribunal Superior – notadamente no que diz respeito à 
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remoção ex ofício de servidor público (RMS 42.696/TO, de minha relatoria, 

Segunda Turma, DJe 16.12.2014; AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10.9.2013; REsp 1.331.224/

MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.2.2013) 

–, referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática 

do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia 

ensejo para que fabriquem, forjem ou criem motivações para burlar eventual 

impugnação ao ato.

Nesse sentido, os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello (in 

Curso de direito administrativo. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 112-113) 

abaixo transcritos:

Dito princípio implica para a Administração o dever de justifi car seus atos, 

apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação 

lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência 

tomada, nos casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se 

a consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo.

A motivação deve ser prévia ou contemporânea á expedição do ato. Em algumas 

hipóteses de atos vinculados, isto é, naqueles em que há aplicação quase 

automática da lei, por não existir campo para interferência de juízos subjetivos 

do administrador, a simples menção do fato e da regra de Direito aplicada pode 

ser sufi ciente, por estar implícita a motivação. Naqueleoutros, todavia, em que 

existe discricionariedade administrativa ou em que a prática do ato vinculado 

depende de aturada apreciação e sopesamento dos fatos e das regras jurídicas 

em causa, é imprescindível motivação detalhada [...].

De outra parte, não haveria como assegurar confiavelmente o contraste 

judicial eficaz das condutas administrativas com os princípios da legalidade, 

da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade se não fossem 

contemporaneamente a elas conhecidos e explicados os motivos que permitiriam 

reconhecer seu afi namento ou desafi namento com aqueles mesmos princípios. 

Assim, o administrado, para insurgir-se ou para ter elementos de insurgência 

contra atos que o afetem pessoalmente, necessita conhecer as razões de tais atos 

na ocasião em que são expedidos. Igualmente, o Judiciário não poderia conferir-

lhes a real justeza se a Administração se omitisse em enuncia-las quando da 

prática do ato. É que, se fosse dado ao Poder Público aduzi-los penas serodiamente, 

depois de impugnada a conduta em juízo, poderia fabricar razões ad hoc, “construir” 

motivos que jamais ou difi cilmente se saberia se eram realmente existente e/ou se 

foram deveras sopesados à época em que se expediu o ato questionado.

Assim, atos administrativos práticos sem a tempestiva e suficiente motivação 

são ilegítimos e invalidáveis pelo Poder Judiciário toda vez que sua fundamentação 
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tardia, apresentada apenas depois de impugnados em juízo, não possa oferecer 

segurança e certeza de que os motivos aduzidos efetivamente existiam ou foram 

aqueles que embasaram a providência contestada.

Não se deve admitir como legítimo, portanto, a prática imotivada de um 

ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, venha o gestor 

“construir” algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo. Nesse 

sentido, precedentes desta Corte Superior da lavra da Ministra Eliana Calmon e 

do Ministro Castro Meira, respectivamente:

Administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. Exame médico. 

Reprovação de candidatos. Falta de acesso aos resultados dos exames. Renovação 

do exame.

1. É nulo o ato administrativo consistente na reprovação de candidato em 

exame médico por falta de motivação e de acesso aos resultados no momento 

adequado.

2. Correção do ato administrativo após a concessão de liminar.

3. Questões fáticas posteriores à impetração são inteiramente impertinentes 

para exame no recurso, sob pena de, suprimindo-se a apreciação da instância de 

origem, violar o princípio do tantum devolutum quantum appellatum.

4. Segurança concedida em parte, impondo-se a submissão dos candidatos a 

novo exame médico.

5. Recursos ordinários parcialmente providos.

(RMS 40.229/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

4.6.2013, DJe 11.6.2013)

Administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. Acuidade visual. 

Candidato considerado inapto. Ausência de motivação. Nulidade. Edital que 

previa a correção com o uso de óculos ou lentes. Ofensa à razoabilidade.

1. Discute-se a legalidade da eliminação do candidato por ter sido considerado 

inapto no exame de aptidão visual, no Concurso Público para Ingresso ao Curso 

de Formação de Ofi ciais da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina.

2. Liminar deferida na Medida Cautelar 18.229/SC para assegurar a participação 

do ora recorrente nas demais fases do certame.

3. Não houve motivação, no momento adequado, do ato administrativo que 

reprovou o candidato no exame de saúde, já que os fundamentos dessa eliminação 

foram enunciados apenas nas informações prestadas pela autoridade coatora.

4. Refoge à razoabilidade a eliminação do candidato que não obteve acesso 

aos fundamentos de sua reprovação, impedindo-o de efetuar o controle da decisão 
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administrativa, máxime quando o próprio edital autoriza a correção visual pelo 

simples uso de óculos ou lentes corretivas.

5. É incontroverso que o recorrente não é portador das anomalias constantes 

do Anexo II do edital que constituem condições incapacitantes à inclusão 

na Polícia Militar de Santa Catarina - a própria Junta Médica da Corporação 

Militar apôs carimbo que revela incapacidade temporária -, bem como há prova 

documental da realização de cirurgia de correção visual, que atenderia o requisito 

da higidez física prevista em lei.

6. Segurança deferida para determinar seja o recorrente submetido a nova 

avaliação de saúde, exclusivamente quanto à acuidade visual, com concessão de 

prazo para recurso caso haja reprovação, de modo a prestigiar a resolução do caso no 

âmbito administrativo.

7. Recurso em mandado de segurança provido.

(RMS 35.265/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 

27.11.2012, DJe 6.12.2012)

É certo que alguns editais de concursos públicos não preveem os critérios 

de correção ou, às vezes, embora os prevejam, não estabelecem as notas ou a 

possibilidade de divulgação dos padrões de respostas que serão atribuídos a 

cada um desses critérios. Em tese, com suporte na máxima de que “o edital 

faz lei entre as partes”, o candidato nada poderia fazer caso o resultado de 

sua avaliação fosse divulgado sem a indicação dos critérios ou das notas a eles 

correspondentes, ou, ainda, dos padrões de respostas esperados pela banca 

examinadora.

Tal pensamento, no entanto, não merece prosperar, pois os editais de 

concursos públicos não estão acima da Constituição Federal ou das leis que 

preconizam os princípios da impessoalidade, do devido processo administrativo, 

da motivação, da razoabilidade e proporcionalidade. Do contrário, estaríamos 

diante verdadeira subversão da ordem jurídica.

A propósito: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o edital é a 

lei que rege o concurso público, vinculando a relação jurídica havida entre a 

Administração e os candidatos, desde que não subverta a ordem jurídica vigente” 

(AgRg no REsp 1.454.645/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe 15.8.2014).

Feitas essas considerações, e partindo para o caso concreto ora em análise, 

verifi ca-se dos autos que a banca examinadora do certame não só disponibilizou 

a nota global do candidato quanto à questão n. 5º, como também fez divulgar 

os critérios que adotara para fi ns de avaliação, o padrão de respostas e a nota 
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atribuída a cada um desses critérios/padrões de respostas. Confi ra-se (e-STJ, fl s. 

24/25).

Questão n. 5

Seguem critérios de correção:

Alínea “A”:

O candidato deverá discorrer, apresentando as correspondentes justifi cativas 

sobre os regimes de bens que podem ser estabelecidos no caso concreto - 4 

pontos.

Alínea “b”:

O candidato deverá discorrer, apresentando as correspondentes justifi cativas, 

sobre:

b.1) herdeiros necessários - 1 ponto b.2) legítima - 1 ponto b.3) indicação 

da ordem de vocação hereditária, considerada a situação concreta descrita na 

questão - 1 ponto

Alínea “c”: O candidato deverá discorrer, apresentando as correspondentes 

justifi cativas, sobre:

c.1) capacidade para testar - 1,5 pontos 

c.2) requisitos de validade do testamento particular - 1,5 pontos

Verifi ca-se, desse modo, que o candidato ora recorrente teve conhecimento 

dos critérios de avaliação, da nota que lhes seriam atribuídas e do padrão de 

resposta esperado pela banca examinadora.

Tal constatação afasta, portanto, a suscitada afronta ao devido processo 

recursal administrativo e ao dever de motivação, na medida em que foram 

divulgadas ao candidato as razões que pautaram sua avaliação, devidamente 

acompanhadas das notas que poderia obter.

De outra parte, quanto à tese de que o gabarito da questão dissertativa 

n. 5 veio somente com o julgamento do recurso administrativo, ou seja, de 

que a banca examinadora apresentou motivação do ato – esse consistente na 

publicação do espelho e correção de prova – após a sua prática, tem-se que 

referida alegação não condiz com as informações constantes dos autos. 

Registre-se que, na hipótese, o espelho apresentado pela banca examinadora 

– diga-se passagem, antes da abertura do prazo para recurso –, já continha a 

motivação para a prática do ato consistente na atribuição de nota ao candidato, 

quais sejam, (i) os critérios utilizados; (ii) o padrão de resposta esperado pela 

banca examinadora – nenhum problema quanto a esses serem idênticos aos 
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critérios, na hipótese particular da questão n. 5º –; e (iii) as notas a serem 

atribuídas a cada um do critérios.

Destaque-se que não haveria fundamentação (ou motivação) se 

apenas fossem divulgados critérios por demais subjetivos e a nota global, 

desacompanhados cada um dos critérios do padrão de resposta ou das notas a 

eles atribuídas, situação essa ora não constatada.

Cabe esclarecer que os fundamentos constantes das respostas aos recursos 

apresentados pelo recorrente, além de não serem genéricos, apenas confi rmam 

que a avaliação foi desenvolvida de acordo com os critérios publicados por 

ocasião da divulgação do espelho.

Desse modo, não há que se falar em oferecimento de motivação em 

momento posterior ao ato administrativo consistente na publicação do espelho 

para fi ns de conhecimento e impugnação, já que no referido espelho é possível 

constatar (i) os critérios utilizados; (ii) o padrão de resposta esperado pela banca 

examinadora – nenhum problema quanto a esses serem idênticos aos critérios, 

na hipótese particular da questão n. 5º; e (iii) as notas atribuídas a serem 

atribuídas a cada um do critérios; e, por fi m, (iv) a nota global do candidato.

Nesse ponto, portanto, a pretensão do recorrente não merece prosperar.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso em mandado de 

segurança para declarar nula apenas a questão n. 2 da prova dissertativa.

É como voto.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 54.099-PE 

(2017/0113559-6)

Relator: Ministro Og Fernandes

Recorrente: Associacao dos Notarios e Registradores de Pernambuco

Advogados: Israel Dourado Guerra Filho e outro(s) - PE016299

Joao Henrique Alves de Alencar - PE026270

Recorrido: Estado de Pernambuco

Procurador: Raphael Wanderley de Oliveira e Silva e outro(s)
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EMENTA

Constitucional. Administrativo. Processual Civil. Recurso 

em mandado de segurança. Tabelionatos, registros e cartórios. 

Desacumulação. Previsão em lei estadual. Mandado de segurança 

contra lei em tese. Incidência da orientação fi xada pela Súmula 266 

do STF.

1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança coletivo 

impetrado pela Associação dos Notários e Registradores do Estado 

de Pernambuco – ANOREG/PE, por meio do qual se insurge a 

impetrante contra editais de intimação dos titulares que tiveram suas 

serventias extrajudiciais desmembradas para, no prazo de trinta dias, 

optarem sobre qual serventia pretenderiam exercer a sua titularidade.

2. Observa-se da leitura e da interpretação da petição inicial do 

mandado de segurança que a postulação deduzida pela Associação 

impetrante busca efetivamente a aplicação de efeitos próprios da 

declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 

196/2011, sob a alegação de que referida legislação estaria a contrariar 

o disposto na Lei n. 8.935/1994, o que, por sua vez, importaria 

violação do teor contido no art. 24, § 4º, da Constituição Federal.

3. Sendo assim, é de acolher-se, no ponto, o parecer proferido 

pelo Ministério Público Federal, com assento neste Tribunal, segundo 

o qual: “[...] a impugnação dos efeitos abrangidos pela referida Lei 

Complementar Estadual revela-se como o objeto principal e exclusivo 

do pedido. Tanto que a argumentação central do mandado de segurança 

coletivo e agora, no recurso ordinário, é a busca pela declaração de 

inconstitucionalidade da norma, a qual já é objeto da ADI 4.745 no 

Supremo Tribunal Federal. Nesses termos, deve prevalecer, in casu, o 

enunciado da Súmula n. 266 do STF, o qual prescreve que ‘não cabe 

mandado de segurança contra lei em tese’”.

4. Preliminar de ausência de interesse de agir (por incidência 

da Súmula 266 do STF), arguida pelo Ministério Público Federal às 

e-STJ, fl s. 1.193/1.194, que se acolhe, e, assim, denega-se a segurança 

sem resolução de mérito, declarando-se, por consequência, a perda de 

objeto do presente recurso em mandado de segurança e a cassação da 

liminar deferida no âmbito da Tutela Provisória n. 321/PE, pela qual 
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suspensos os efeitos dos editais correlatos ao provimento de serventias 

extrajudiciais de notas e registro, os quais se encontram em análise no 

mandado de segurança em tela.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, indeferir o pedido de assistência formulado pela Associação 

Nacional de Defesa dos Concursos Públicos para Atividades Notarial e Registral 

e Melhoria dos Seus Serviços (Andercartórios); acolher a preliminar de ausência 

de interesse de agir, arguida pelo Ministério Público Federal, e denegar a 

segurança, sem resolução de mérito, declarando-se a perda de objeto do recurso 

ordinário e a cassação da liminar deferida no âmbito da Tutela Provisória n. 

321/PE, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Mauro 

Campbell Marques, Assusete Magalhães (Presidente) e Herman Benjamin 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Dr. Israel Dourado Guerra Filho, pela parte recorrente: Associação dos 

Notários e Registradores de Pernambuco

Dr. Sergio Augusto Santana Silva (Procurador do Estado de Pernambuco), 

pela parte recorrida: Estado de Pernambuco

Brasília (DF), 27 de junho de 2017 (data do julgamento).

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 30.6.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de recurso em mandado de 

segurança interposto pela Associação dos Notários e Registradores do Estado 

de Pernambuco – ANOREG/PE contra acórdão, proferido pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Pernambuco, que, em votação empatada, denegou 

a segurança ali postulada, concluindo pela ausência de ilegalidade dos atos 

impugnados, isto é, os editais que facultaram o desmembramento de serventias 
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únicas antes da vacância, amparados pela Lei Complementar Estadual n. 

196/2011, alterada pela Lei Complementar Estadual n. 203/2012.

Em suas razões recursais, a referida Associação argui a nulidade do voto 

proferido pelo Desembargador Frederico Neves, o qual integrou aludido 

julgamento, com amparo no disposto nos arts. 38, V, e 109 do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

Nesse particular, assevera que o magistrado em tela teria participado da 

votação sem, contudo, ter estado presente à sessão em que foi feita a leitura do 

relatório. Com base nessas ponderações, pede a declaração de nulidade do voto 

proferido em tais circunstâncias.

Divisa, por outro lado, imprópria a denegação da segurança em razão do 

empate, na medida em que a inconstitucionalidade arguida no presente feito 

ocorreu de forma indireta e refl exa, de maneira a não se aplicar a exigência de 

quórum qualifi cado.

No mérito propriamente, aduz que o desmembramento de serventias 

extrajudiciais somente pode ocorrer em caso de divisão da Comarca ou do 

Município do qual faça parte, quando novos cartórios poderão ser criados na 

nova Comarca da Cidade.

Com relação à desacumulação, pontua que tal modalidade se dá em caso 

de vacância, nos termos do disposto no art. 49 da Lei n. 8.935/1994. No 

aspecto, pondera que “[...] a desacumulação somente poderá ocorrer a partir 

de cartório único ou que acumule vários tipos de serviço (notas e registro, por 

exemplo), sendo requisito indispensável à vacância, para que os serviços até 

então acumulados sejam separados” (e-STJ, fl . 1.062).

Considera, ainda, que o julgado recorrido teria violado o teor da Resolução 

n. 80/2009, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, “[...] que estabelece ser 

a vacância o momento para ocorrer desacumulação ou acumulação, anexação 

ou desanexação, justamente para se evitar que a mesma pessoa pratique atos 

notariais e de registro em uma só serventia, o que somente pode ser corrigido na 

vacância da serventia” (e-STJ, fl . 1.067).

Sublinha que, no caso dos autos, não fora realizado o estudo de viabilidade 

social e econômica que pudesse justifi car o desmembramento dos cartórios, o 

que, por sua vez, estaria a ofender o disposto no art. 38 da Lei n. 8.935/1994.

Por fi m, refere desrespeito ao parecer técnico elaborado pela Corregedoria 

Geral do Estado, segundo o qual não se recomendava o desmembramento dos 
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Cartórios de 1º e 2º Ofícios da Capital, apontando, nesse particular, violação 

do disposto no § 1º do art. 6º do Código de Norma de Serviços Notariais e de 

Registro do Estado de Pernambuco.

Com base nessas considerações, pugna pelo provimento do recurso em 

mandado de segurança.

Em contrarrazões (e-STJ, fl s. 1.087/1.103), o Estado de Pernambuco 

responde à arguição de nulidade do voto do Desembargador Frederico Neves. 

Salienta plena capacidade do aludido magistrado para proferir o voto em 

questão, tendo em vista ter participado de várias reuniões em torno do tema.

Por outro lado, anota que a anulação do voto em tela não importaria 

resultados práticos, na medida em que a declaração de inconstitucionalidade 

de lei só deve se dar mediante quórum qualifi cado (isto é, maioria absoluta dos 

membros, consoante o disposto nos arts. 97 da Constituição Federal e 22, IV, do 

Regimento Interno no Tribunal de Justiça de Pernambuco).

Afi rma que, a seu ver, o objeto da presente ação mandamental é a declaração 

de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 196/2011, pedido já 

protocolado no Supremo Tribunal Federal por meio do ajuizamento da ADI 

4.745, a qual aguarda pelo julgamento da referida Corte Suprema.

Relativamente a tal aspecto, pugna o Estado recorrido sejam levados em 

conta os termos contidos no parecer fornecido pelo Ministério Público Federal 

no âmbito da mencionada ADI, no qual se opina pela improcedência do pedido 

de declaração de inconstitucionalidade da referida lei complementar estadual 

(LCE 196/2011).

Alude, por fi m, à disposição da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo 

Tribunal Federal, que exige cláusula de reserva de plenário para afastar incidência 

de lei ou ato normativo estadual.

Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do apelo 

ordinário e, no mérito, pelo improvimento da via recursal (e-STJ, fl s. 1.189/1.198 

e 1.344/1.353).

A Associação Nacional de Defesa dos Concursos Públicos para Atividade 

Notarial e Registral e Melhoria de seus Serviços – Andecartórios, pessoa 

jurídica de direito privado, constituída sob a modalidade de associação civil sem 

fi ns lucrativos, requereu que lhe fosse deferida assistência em favor do Estado de 

Pernambuco, com base no disposto nos arts. 119 e segs. do Código de Processo 

Civil de 2015 (e-STJ, fl s. 1.200/1.323).



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

418

A Associação dos Notários e Registradores do Estado de Pernambuco – 

ANOREG/PE manifestou-se a respeito do pedido de assistência formulado 

pela Andecartórios, salientando a impossibilidade jurídica de ingresso de 

assistentes litisconsorciais em sede de mandado de segurança (e-STJ, fls. 

1.334/1.341).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): Sra. Presidente, Srs. Ministros, 

trata-se, na origem, de mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação 

dos Notários e Registradores do Estado de Pernambuco – ANOREG/PE, por 

meio do qual se insurge a impetrante contra editais de intimação dos titulares 

que tiveram suas serventias extrajudiciais desmembradas para, no prazo de 

trinta dias, optarem sobre qual serventia pretenderiam exercer a sua titularidade.

No referido mandado de segurança, afi rma-se, para além da arguição de 

nulidade do voto proferido por um dos desembargadores que participaram do 

julgamento do mandado de segurança: (i) a ilegalidade e a inconstitucionalidade 

dos desmembramentos e desdobramentos instituídos pela Lei Complementar 

Estadual n. 196/2011, com as alterações da Lei Complementar Estadual n. 

203/2012, assim também dos editais de intimação, na medida em que referida 

legislação não teria sido precedida de criteriosos estudos de viabilidade 

socioeconômica; (ii) que o Parecer Técnico da Corregedoria-Geral de Justiça 

do Estado de Pernambuco não poderia ser utilizado como orientação para os 

desmembramentos, porquanto não teria se servido de dados expedidos pelo 

IBGE, de dados sobre os volumes das serventias e o acesso da população aos 

serviços, o que estaria a ofender o disposto no art. 38 da Lei n. 8.935/1994; 

(iii) que os desmembramentos ora analisados teriam de ser precedidos de 

vacância da serventia desmembrada, sob pena de violação do que dispõem 

os arts. 26 e 49 da Lei n. 8.935/1994 e do direito adquirido dos titulares das 

serventias desmembradas; (iv) que a Lei Complementar Estadual n. 196/2011, 

ao violar o disposto nos arts. 26, 38 e 49 da Lei n. 8.935/1994 estaria a ofender 

o § 4º do art. 24 da Constituição Federal; e (v) que, sendo desnecessários os 

desmembramentos em questão, a medida em tela estaria a contrariar o princípio 

da efi ciência.

Observa-se da leitura e da interpretação da petição inicial do mandado 

de segurança que a postulação deduzida pela Associação impetrante 
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busca efetivamente a aplicação de efeitos próprios da declaração de 

inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 196/2011, sob a 

alegação de que referida legislação estaria a contrariar o disposto na Lei n. 

8.935/1994, o que, por sua vez, importaria violação do teor contido no art. 24, § 

4º, da Constituição Federal.

Em sendo assim, é de acolher-se, no ponto, o parecer proferido pelo 

Ministério Público Federal, com assento neste Tribunal, segundo o qual: 

“[...] a impugnação dos efeitos abrangidos pela referida Lei Complementar 

Estadual revela-se como o objeto principal e exclusivo do pedido. Tanto que 

a argumentação central do mandado de segurança coletivo e agora, no recurso 

ordinário, é a busca pela declaração de inconstitucionalidade da norma, a qual 

já é objeto da ADI 4.745 no Supremo Tribunal Federal. Nesses termos, deve 

prevalecer, in casu, o enunciado da Súmula n. 266 do STF, o qual prescreve que 

‘não cabe mandado de segurança contra lei em tese’”.

Dessa forma, acolho a preliminar de ausência de interesse de agir (por 

incidência da Súmula 266 do STF), arguida pelo Ministério Público Federal às 

e-STJ, fl s. 1.193/1.194, e, nesse sentido, denego a segurança sem resolução de 

mérito, com fulcro nos arts. 10 da Lei n. 12.016/2009 e 485, VI, do CPC/2015, 

com a consequente declaração de perda de objeto do presente recurso em 

mandado de segurança e cassação da liminar deferida no âmbito da Tutela 

Provisória n. 321/PE, pelos quais suspensos os efeitos dos editais correlatos 

ao provimento de serventias extrajudiciais de notas e registro, os quais se 

encontram em análise no mandado de segurança em tela.

Ainda que assim não fosse, a pretensão recursal, no mérito, não poderia 

prosperar. Senão vejamos.

No que tange, inicialmente, à arguição de nulidade do voto do 

Desembargador Frederico Neves, é de verificar-se, a partir do conjunto 

documental constante dos autos, que, além de ter participado de várias reuniões 

deliberativas sobre o tema (durante o processo legislativo próprio), o referido 

magistrado esteve presente à sessão de julgamento (em continuação) em que o 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco procedeu à releitura 

do relatório (e-STJ, fl s. 950/991), na integralidade, o que torna incipiente a 

alegação fornecida pela Associação impetrante de que o mencionado julgador 

não estaria habilitado a votar no presente caso.

Por outro lado, como bem ponderou o Estado de Pernambuco em suas 

contrarrazões (e-STJ, fl . 1.090):
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Deve-se ter em consideração, ainda, que, mesmo na hipótese de magistrado 

que não tenha assistido ao relatório, o próprio regimento interno do TJPE prevê, 

a contrariu sensu, a possibilidade de este exercer o direito do voto. O art. 113 do 

RI permite que um julgador não vote quando não tiver assistido ao relatório, 

pois, como se sabe, a regra é a vedação ao Non Liquet, princípio universal do 

direito e decorrente, no âmbito interno, da teleologia do art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, do art. 140 do Código de Processo Civil, do art. 35, incisos 

I e III, da Lei Complementar n. 35/1979 (LOMAM) e do art. 4º do Decreto-Lei n. 

4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Vejamos o referido art. 113 do Regimento Intento do TIPE:

Art. 113. O juiz que não tenha chegado a tempo de assistir ao relatório poderá 

eximir-se de votar. (grifado)

Observe-se que tolher a um julgador, em hipóteses não previstas pela lei, 

o legítimo exercício da sua função judicante, além de violar independência do 

Poder Judiciário, macula o próprio estado democrático de direito.

No mérito propriamente, deve-se observar a improcedência dos 

argumentos fornecidos pela impetrante no que se refere às teses:

(i) de ilegalidade e inconstitucionalidade dos desmembramentos e 

desdobramentos instituídos pela Lei Complementar Estadual n. 196/2011, 

com as alterações da Lei Complementar Estadual n. 203/2012, assim também 

dos editais de intimação, na medida em que referida legislação não teria sido 

precedida de criteriosos estudos de viabilidade socioeconômica; e

(ii) de que o Parecer Técnico da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Pernambuco não poderia ser utilizado como orientação para os 

desmembramentos, porquanto não teria se servido de dados expedidos pelo 

IBGE, de dados sobre os volumes das serventias e o acesso da população aos 

serviços, o que estaria a ofender o disposto no art. 38 da Lei n. 8.935/1994.

Isso porque o mencionado dispositivo federal não exige a formação de 

estudos de viabilidade econômica, tampouco estabelece restrições à atuação do 

legislador local sobre a instituição de novos cartórios.

Nesse sentido, convém trazer à colação o teor do art. 38 da Lei n. 

8.935/1994:

Art. 38. O juízo competente zelará para que os serviços notariais e de registro 

sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente, 

podendo sugerir à autoridade competente a elaboração de planos de adequada e 

melhor prestação desses serviços, observados, também, critérios populacionais e 
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sócio-econômicos, publicados regularmente pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografi a e Estatística.

Como bem mencionado nos autos, aludida disposição “[...] não estatui esse 

ou qualquer elemento restritivo ou vinculativo da atividade do Poder Legiferante 

sobre a matéria em questão (criação de novos cartórios), mas apenas dispõe sobre 

a forma corno os magistrados (juízo competente), no exercício de suas funções, 

devem zelar para que o serviços em questão possam ser prestados com rapidez, 

efi ciência e qualidade satisfatória, contexto em que podem fazer sugestões às 

autoridades competentes. Essa provocação pelo ‘juízo competente’, cogitada 

pela Lei Federal em questão, não é obrigatória para qualquer magistrado e, 

também por isso, obviamente, não é condição necessária para que as autoridades 

competentes (que seriam aquelas dotadas de poder de iniciativa legislativa, além 

dos próprios legisladores) atuem” (e-STJ, fl s. 1.091/1.092).

No que se refere à tese de que nem sequer o Parecer Técnico da 

Corregedoria Geral de Justiça recomendaria o desmembramento, há de acolher-

se a tese afi rmada pelo Estado de Pernambuco, ora recorrido, segundo a qual 

trata o Parecer Técnico em questão de estudo realizado no ano de 2009, isto é, 

com anterioridade à edição da Lei n. 196/2011.

Por outro lado, reside nos autos Projeto de Lei Complementar – 

Justifi cativas –, constante às e-STJ, fl s. 124/137, em que são apontados os 

motivos que ensejariam o desmembramento de várias serventias em todo o 

Estado, o que evidencia a preocupação do Tribunal estadual em realizar estudos 

sobre a realidade local, não havendo traços de que a lei complementar em tela 

se desvia dos postulados da motivação e da efi ciência, assim como impõem os 

requisitos especifi cados pela Resolução n. 80 do CNJ.

Por essa razão, constata-se, mais uma vez, que a presente ação se volta 

efetivamente contra ato normativo já perfeito e acabado, o que revela ausência 

de interesse de agir da impetrante ante a orientação estabelecida pela Súmula 

266 do STF.

No que tange à alegação da impetrante de que o desmembramento teria de 

ser precedido da vacância das serventias desmembradas, na forma do disposto 

nos arts. 26 e 49 da Lei n. 8.935/1994, não se sustenta, na medida em que tais 

disposições não se referem à hipótese de desmembramento de serventias por 

lei (que vem a ser nova divisão territorial da jurisdição sobre um município ou 

distrito, com criação de novas serventias registrais), mas à desacumulação (nova 

distribuição de funções notariais ou de registro, atribuindo-se a outro cartório já 

existente funções antes exercidas por outra serventia).
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Dessa forma, há de notar-se que a necessidade de prévia vacância somente 

seria exigível para a desacumulação prevista no art. 49 da Lei n. 8.935/1994, isto 

é, “[...] para que atribuições antes acometidas a uma serventia sejam distribuídas 

para outros cartórios já existentes, fazendo como que o cartório original perca 

a atribuição anteriormente acumulada [...]. Na verdade, nitidamente, como se 

observa, a Lei Federal n. 8.935/1994 conferiu tratamento distinto e específi co 

para os institutos em questão, tanto assim que, de forma expressa e específi ca, 

previu, entre os direitos do notário e do registrador, o de ‘exercer a opção, nos 

casos de desmembramento ou desdobramento de sua serventia’” (e-STJ, fl s. 

535/537).

E, nesse ponto, assiste, mais uma vez, razão à parte recorrida, na altura em 

que pondera que, se a lei conferiu o direito de opção aos notários e registradores 

em caso de desmembramento, obviamente não se há de cogitar da prévia 

vacância como pressuposto para esse mesmo desmembramento. A necessidade 

de aguardar a vacância como pressuposto para o desmembramento tornaria sem 

sentido e qualquer propósito a previsão do direito de opção, transformando em 

letra morta a previsão legal específi ca contida no citado art. 29 da própria Lei 

Federal n. 8.935/1994, segundo a qual:

Art. 29. São direitos do notário e do registrador:

I - exercer opção, nos casos de desmembramento ou desdobramento de sua 

serventia;

[...]

Nesse passo, observa-se que o acórdão recorrido se encontra em harmonia 

com a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça de que a desacumulação de serventias não viola direito adquirido dos 

titulares em permanecer no exercício cumulativo das funções.

A propósito, dispõe a Súmula 46 do STF:

Desmembramento de serventia de justiça não viola o princípio de vitaliciedade 

do serventuário.

No âmbito deste Superior Tribunal, cito ainda:

Constitucional. Administrativo. Cartório. Desmembramento de serventias 

por lei estadual. Possibilidade. Atenção à Lei n. 8.935/1994. Súmula 46 do STF 

e precedentes. Atribuição do direito de opção. Ausência de violação a direito 

líquido e certo.
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1. Cuida-se de recurso ordinário interposto no qual se postula a nulidade de 

processo de desmembramento de serventia extrajudicial, definida por meio 

de edital para o exercício de direito de opção, determinado por lei estadual; o 

recorrente alega violação ao seu direito de defesa, porquanto postula que deveria 

ter sido consultado.

2. A impetração se volta contra o desmembramento de serventias, decorrente 

de reorganização dos serviços notariais e de registro determinados por lei 

estadual, com atenção ao disposto no art. 38 da Lei n. 8.935/1994, de caráter 

nacional. O ato indicado como coator é exatamente a outorga do direito de 

opção, tal como previsto no art. 29, I, da mesma Lei n. 8.935/1994.

3. Não há direito adquirido face ao desmembramento de serviços notariais e 

de registro, conforme consolidado na Súmula 46 do STF, repercutida na sua 

jurisprudência histórica: ED no RE 70.030/DF, Relator Min. Aliomar Baleeiro, Tribunal 

Pleno, publicado no DJ em 1º.6.1973; e RE 71.876/PR, Relator Min. Barros Monteiro, 

Primeira Turma, publicado no DJ em 25.2.1972. O tema teve acolhida, também, no 

Superior Tribunal de Justiça. Precedente: RMS 16.928/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, publicado no DJ em 31.5.2004, p. 331.

4. Outorgado o direito de opção - previsto na Lei n. 8.935/1994 - e atendidos os 

demais ditames legais, fi ca evidenciada a ausência de violação a direito líquido e 

certo.

Recurso ordinário improvido.

(RMS 41.465/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

11.9.2013 – grifos acrescidos)

Administrativo. Processual Civil. Agravo regimental na medida cautelar. 

Serventia extrajudicial. Desacumulação de serviços. Tabelionato de notas. Registro 

civil de pessoas nai`urais. Ofensa. Segurança jurídica. Ato jurídico perfeito. 

Carência de plausibilidade jurídica do pedido recursal.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior orienta-se majoritariamente pela 

possibilidade de desmembramento de serviços notariais e de registro e de isso não 

causar ofensa à vitaliciedade do serventuário tampouco às garantias do ato juridico 

perfeito e do direito adquirido.

2. Ausente, portanto, a plausibilidade jurídica da tese, indefere-se a medida 

cautelar.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg na MC 24.556/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 28.9.2015 – grifos acrescidos)

Constitucional. Administrativo. Cartório. Desmembramento de serventias 

por lei estadual. Possibilidade. Atenção à Lei n. 8.935/1994. Súmula 46 do STF 

e precedentes. Atribuição do direito de opção. Ausência de violação a direito 

líquido e certo.
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1. Cuida-se de recurso ordinário interposto no qual se postula a nulidade de 

processo de desmembramento de serventia extrajudicial, definida por meio 

de edital para o exercício de direito de opção, determinado por lei estadual; o 

recorrente alega violação ao seu direito de defesa, porquanto postula que deveria 

ter sido consultado.

2. A impetração se volta contra o desmembramento de serventias, decorrente 

de reorganização dos serviços notariais e de registro determinados por lei 

estadual, com atenção ao disposto no art. 38 da Lei n. 8.935/1994, de caráter 

nacional. O ato indicado como coator é exatamente a outorga do direito de 

opção, tal como previsto no art. 29, I, da mesma Lei n. 8.935/1994.

3. Não há direito adquirido face ao desmembramento de serviços notariais e 

de registro, conforme consolidado na Súmula 46 do STF, repercutida na sua 

jurisprudência histórica: ED no RE 70.030/DF, Relator Min. Aliomar Baleeiro, Tribunal 

Pleno, publicado no DJ em 1º.6.1973; e RE 71.876/PR, Relator Min. Barros Monteiro, 

Primeira Turma, publicado no DJ em 25.2.1972. O tema teve acolhida, também, no 

Superior Tribunal de Justiça. Precedente: RMS 16.928/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, publicado no DJ em 31.5.2004, p. 331.

4. Outorgado o direito de opção - previsto na Lei n. 8.935/1994 - e atendidos os 

demais ditames legais, fi ca evidenciada a ausência de violação a direito líquido e 

certo.

Recurso ordinário improvido.

(RMS 41.465/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

11/9/2013 – grifos acrescidos)

Portanto, como é possível verifi car, a pretensão deduzida no mandado 

de segurança impetrado na origem não poderia proceder em nenhum de seus 

aspectos.

Ante o exposto, acolho a preliminar de ausência de interesse de agir (por 

incidência da Súmula 266 do STF), arguida pelo Ministério Público Federal às 

e-STJ, fl s. 1.193/1.194, e, nesse sentido, denego a segurança sem resolução de 

mérito, com fulcro nos arts. 10 da Lei n. 12.016/2009 e 485, VI, do CPC/2015, 

com a consequente declaração de perda de objeto do presente recurso em 

mandado de segurança e cassação da liminar deferida no âmbito da Tutela 

Provisória n. 321/PE, pelos quais suspensos os efeitos dos editais correlatos 

ao provimento de serventias extrajudiciais de notas e registro, os quais se 

encontram em análise no mandado de segurança em tela.

Determino, por fi m, que se expeça comunicação ao Gabinete do em. 

Ministro Gurgel de Faria acerca do presente julgamento e de eventual prevenção 



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 383-543, julho/setembro 2017 425

verifi cada entre este processo (inclusive a Tutela Provisória n. 321/PE, que lhe 

é correlata) e o Recurso em Mandado de Segurança n. 54.090/PE (que se 

encontra distribuído a Sua Excelência).

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

O Sr. Ministro Og Fernandes: Sra. Presidente, Srs. Ministros, antes de 

iniciarmos o julgamento do recurso em mandado de segurança em epígrafe, 

anoto que a Associação Nacional de Defesa dos Concursos Públicos para 

Atividade Notarial e Registral e Melhoria de seus Serviços – Andecartórios, 

pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a modalidade de associação 

civil sem fi ns lucrativos, requereu que lhe fosse deferida assistência em favor do 

Estado de Pernambuco, com base no disposto nos arts. 119 e segs. do Código de 

Processo Civil de 2015 (e-STJ, fl s. 1.200/1.323).

Entendo, entretanto, que a assistência ora formulada não merece ser 

acolhida, uma vez que, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal 

(alinhada, note-se, à do Supremo Tribunal Federal), “é sabido que o rito 

mandamental não comporta o ingresso posterior de assistentes ou de demais 

intervenientes, nos termos do § 2º do art. 10 da Lei n. 12.016/2009. Precedente: 

AgRg no MS 15.298/DF, de minha relatoria, Primeira Seção, DJe 14.10.2014. 

‘O rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a 

intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei n. 12.016/2009, ainda que na 

modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa 

do Supremo Tribunal Federal’ (MS 32.074/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira 

Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe em 5.11.2014)” (AgRg na PET 

no RMS 45.505/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

13.3.2015).

Em idêntica direção:

Agravo regimental. Suspensão de segurança. Assistência. Amicus curiae. 

Descabimento.

1. Consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de 

não ser admissível assistência em mandado de segurança, porquanto o art. 19 da 

Lei n. 1.533/1951, na redação dada pela Lei n. 6.071/1974, restringiu a intervenção 

de terceiros no procedimento do writ ao instituto do litisconsórcio.

[...]
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4. Agravo regimental improvido.

(STF, SS 3.273 AgRg/RJ, Rel. Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 20.6.2008)

1. Intervenção de terceiro .  Assistência. Mandado de segurança. 

Inadmissibilidade. Preliminar acolhida. Inteligência do art. 19 da Lei n. 1.533/1951. 

Não se admite assistência em processo de mandado de segurança.

[...].

(STF, MS 24.414/DF, Rel. Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJU 22.11.2003)

Processual Civil: mandado de segurança. Assistência. Não cabimento. 

Administrativo. Contrato de alienação fi duciária de veículo automotor. Expedição 

do certifi cado de registro do veículo. Inexigibilidade de registro cartorial.

1. Segundo a jurisprudência predominante no STJ, não cabe assistência em 

mandado de segurança. Precedentes: RMS 18.996/MG, 5ª T., Min. Arnaldo Esteves 

Lima, DJ de 20.03.2006; AgRg no MS 7.307/DF, 1ª S., Min. Milton Luiz Pereira, DJ 

de 25.03.2002; AgRg no MS 5.690/DF, Rel. Min. José Delgado, 1ª Seção, DJ de 

24.09.2001; MS 5.602/DF, Rel. Min. Adhemar Maciel, 1ª Seção, DJ de 26.10.1998; 

AgRg no MS 7.205/DF, 3ª S., Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ de 16.04.2001.

[...]

3. Embargos de divergência a que se nega provimento.

(STJ, EREsp 278.993/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 

30.6.2010)

Com base nessas considerações, proponho à eg. Segunda Turma o 

indeferimento do pedido de assistência formulado pela Associação Nacional de 

Defesa dos Concursos Públicos para Atividade Notarial e Registral e Melhoria 

de seus Serviços – Andecartórios por não cabimento.

RECURSO ESPECIAL N. 1.293.401-PR (2011/0273491-9)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: União

Recorrido: Suane Moreira Oliveira e outro

Advogado: Fábio Bittencourt da Rosa - RS005658
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EMENTA

Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. Enunciado 

Administrativo 2/STJ.  Violação ao art. 535 do CPC/1973.  

Inocorrência. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282/

STF e 211/STJ. Indicada violação a dispositivo constitucional. 

Impossibilidade em sede de recurso especial. Responsabilidade civil 

do Estado. Danos morais decorrentes da publicação de notícia no sítio 

eletrônico de órgão do Poder Judiciário. Divulgação de nomes. Sigilo 

não decretado. Ausência de nexo de causalidade. Impossibilidade de 

responsabilização da União. Recurso especial parcialmente conhecido 

e, nessa extensão, provido.

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

os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual 

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

Código de Processo Civil de 1973.

2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos 

dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é 

imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida 

e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do 

requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento 

do recurso. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.

3.  A análise de suposta violação à dispositivo constitucional ou 

de lei local é inviável nesta via recursal.

4. O debate invocado nas razões recursais não demanda qualquer 

incursão no conjunto fático-probatório dos autos, mas tão somente a 

análise do correto enquadramento jurídico frente aos fatos delineados 

no aresto impugnado, de modo que se afasta o óbice contido na 

Súmula 7/STJ.

5. No caso dos autos, os magistrados federais ora recorridos 

buscam reparação civil por danos morais decorrentes da publicação de 

notícia no sítio eletrônico de órgão do Poder Judiciário que noticiou 

a concessão de liminar a jornalista subscritor de denúncia de venda de 

sentença pelos juízes federais.

6. Segundo  consta na matéria divulgada e integralmente 

transcrita no acórdão recorrido (fl s. 352/353 e-STJ), os magistrados 
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fi zeram representação ao Ministério Público Federal contra o jornalista 

pelo crime de calúnia e, recebida a denúncia, houve a oposição de 

exceção da verdade, momento em que surgiu a controvérsia acerca 

da competência para julgamento dessa ação incidental, eis que 

a parte interessada afirmava sofrer perseguição no juízo em que 

também atuam os magistrados a quem teria ofendido. O jornalista, 

então, suscitou o reconhecimento da competência do Tribunal local, 

entretanto, ante a negativa do juízo primevo em remeter os autos à 

Corte, o advogado impetrou o primeiro habeas corpus, que foi negado 

pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

6.1. Assim sendo, impetrou novo habeas corpus, agora no Superior 

Tribunal de Justiça, oportunidade em que foi concedida medida 

liminar para determinar o trancamento da exceção da verdade até 

o julgamento fi nal da ordem, decisão esta que foi objeto da notícia 

indicada como vexatória.

7. Na hipótese, tanto a sentença quanto o acórdão recorrido 

aplicaram a teoria objetiva da responsabilidade civil ao caso ora 

em análise e, a partir de tal premissa, concluíram pela presença dos 

requisitos para responsabilização da União nos seguintes termos: a) 

o fato danoso é a divulgação de notícia sem o cuidado de preservar o 

nome das pessoas envolvidas, sobretudo porque a própria assessoria 

de Comunicação Social do STJ confi rmou que costumam preservar 

o nome nos casos em que há necessidade de resguarda-los; b) in casu, 

trata-se de nomes de magistrados, de modo que tal publicidade tem 

o efeito de abalar a credibilidade do Poder Judiciário como um todo; 

c) o dano em si é presumível, eis que a notícia relata fatos capazes de 

atingir gravemente a reputação dos magistrados, motivo pelo qual não 

é necessária a prova objetiva.

8. Todavia, em que pese o correto posicionamento do Tribunal 

de origem ao aplicar a teoria da responsabilidade civil objetiva, não há 

falar na presença dos elementos necessários a sua confi guração. Isso 

porque, a partir da fundamentação expendida no acórdão recorrido, 

é possível concluir pela inexistência de nexo de causalidade entre a 

conduta atribuída à União e o suposto dano sofrido pelos recorridos.

9. Com efeito, o  conteúdo da notícia em questão somente 

delineia de forma explicativa o ocorrido nos autos do habeas corpus 
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impetrado nesta Corte Superior que, diga-se, não tramitava em 

segredo de justiça.

10. Ademais, não merece prevalecer a conclusão do Tribunal de 

origem segundo a qual o setor administrativo do Superior Tribunal de 

Justiça falhou ao apreciar os critérios de “noticiabilidade” dos nomes 

envolvidos sob o fundamento de que o próprio setor de Comunicação 

Social teria reconhecido a desnecessidade de imposição expressa de 

segredo de justiça para ocultar os nomes.

10.1. Em verdade, como bem destacado no acórdão recorrido às fl s. 

353/354 e-STJ, o Sr. Assessor-Chefe da Assessoria de Comunicação 

Social desta Corte Superior esclareceu que os nomes das partes são 

retirados da notícia não só nos casos em que se especifi ca ser segredo de 

justiça, mas também naqueles em que há necessidade de resguardar o nome 

(casos de estupro, doenças contagiosas, entre outras). Com efeito, observa-

se que os critérios para omissão do nome das partes são puramente 

objetivos, como de fato devem ser.

11. Acrescente-se, outrossim, que o artigo publicado no sítio-

eletrônico desta Corte Superior deve ser apreciado sob o prisma 

da liberdade de imprensa. Acerca do assunto, destaca-se acórdão 

basilar do Supremo Tribunal Federal, da lavra do Ministro Ayres 

Britto, no julgamento da ADPF 130. Na ocasião, o Supremo Tribunal 

Federal conferiu especial relevância à liberdade de pensamento, 

de manifestação e de imprensa, elevando tal direito à categoria de 

sobredireito.

12. Assim sendo, é certo  que a  análise  de  eventual 

responsabilização civil em razão de ofensa à honra, imagem e 

intimidade deve se dar cum grano salis, sob pena de tolhimento da 

liberdade de imprensa.

13. Nesse sentido, é irrefragável a conclusão de que a notícia 

publicada, e apontada pelos recorridos como capaz de gerar a 

responsabilidade civil do Estado, revela tão somente um exemplo do 

exercício da liberdade de imprensa. Com efeito, tão amplo direito 

de atuação garantido constitucionalmente não pode ser tolhido 

casuisticamente, como indicado pelo Tribunal de origem, eis que a 

plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde 

ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo - 
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como bem afi rmou o Ministro Ayres Brito quando do julgamento da 

ADPF em referência.

14. Portanto, não há falar em responsabilização como 

consequência do pleno gozo das relações de imprensa, uma vez que 

o puro relato dos fatos processuais exatamente como ocorreram, em 

ação sobre a qual não houve decretação de sigilo, afasta a presença de 

nexo de causalidade.

15. Desse modo, conclusão diversa da improcedência da 

pretensão indenizatória ensejaria manifesta limitação à liberdade de 

informação não prevista no texto Constitucional, eis que o caso em 

análise não confi gura abuso de direito. Em verdade, a parte autora 

busca o reconhecimento de dano decorrente da publicação de notícia 

objetiva e que retratou fatos processuais não acobertados por sigilo.

16. É certo que denúncias falsas de venda de sentenças devem 

ser fortemente combatidas pelos meios adequados, como uma queixa-

crime por calúnia ou difamação - como fi zeram os ora recorridos - ou 

mesmo uma ação indenizatória proposta em face do denunciante. 

Entretanto, não é possível transcender a esse cenário e atribuir 

responsabilidade à União pela veiculação de notícia com conteúdo 

informativo e sem qualquer ameaça à dignidade das pessoas envolvidas.

17. Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, 

nessa extensão, dou-lhe provimento para julgar improcedente o pleito 

indenizatório, invertidos os ônus de sucumbência, prejudicadas as 

demais insurgências.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte 

resultado de julgamento: “A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do 

recurso e, nessa parte, deu-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). 

Ministro(a)-Relator(a).”

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Presidente), os Srs. Ministros 

Francisco Falcão, Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. 

Ministro Relator.
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Brasília (DF), 03 de agosto de 2017 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 9.8.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recurso especial 

interposto pela União, com fundamento do artigo 105, inciso III, alínea “a”, 

da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região, cuja ementa fi cou assim sintetizada (fl . 368 e-STJ):

Administrativo. Indenização por dano moral. Notícia sobre decisão judicial 

envolvendo Magistrado. Publicação do site do STJ. Responsabilidade objetiva do 

Estado. Teoria do risco administrativo. Art. 37, § 6º, da CF.

1. Não há necessidade de imposição expressa de segredo de justiça para se 

tome o devido cuidado em preservar o bom nome das pessoas que fi guram 

no processo; o que mais força guarda em relação a juízes, pois que aleivosias 

dirigidas a magistrados têm o efeito de respingar lama sobre a credibilidade da 

Justiça como um todo.

2. Trata-se, in casu, de responsabilidade objetiva, que possui como base a 

teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, 

segundo a qual, para que haja o dever de indenizar, é irrelevante a conduta do 

agente, bastando o nexo de causalidade entre fato e dano.

3. Em se tratando de dano moral, doutrina e jurisprudência dizem que basta 

a prova do fato, não havendo necessidade de demonstrar-se o sofrimento moral, 

mesmo porque é praticamente impossível, uma vez que o dano extrapatrimonial 

atinge bens incorpóreos.

Houve a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados 

pela Corte de origem nos seguintes termos (fl . 384 e-STJ):

Embargos de declaração. Omissão. Prequestionamento.

O recurso de embargos de declaração não se presta a rediscutir o mérito 

da causa; ele é destinado a complementar o julgado quando da existência de 

obscuridade, omissão ou contradição; inexistentes tais hipóteses, deve o mesmo 

ser rejeitado.

Para fins de prequestionamento, importante é que o aresto adote 

entendimento explícito sobre a questão, sendo desnecessária a individualização 

numérica dos artigos em que se funda o decisório.
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Nas razões do especial, o recorrente sustenta a violação aos seguintes 

dispositivos: a) 535, I e II, do CPC/1973 e 93, IX, da CF, pois o Tribunal de 

origem não se manifestou sobre todas as teses suscitadas nos aclaratórios; 

b) 155, do CPC/1973, 27, inciso II a VI, da Lei n. 5.250/1967, 40, da Lei 

Complementar n. 35/1979, 159 do CC/1916 e 84 da Lei n. 4.117/1962, 

sustentando que não pode ser condenada ao pagamento de indenização, já que 

a publicação no site do STJ de matéria envolvendo o nome dos recorridos no 

processo de venda de sentenças não é fato ilícito (em face do dever de informar 

e da ausência do dever de sigilo processual) e nem é capaz de gerar danos 

morais; c) dos artigos 131 e 333, inciso I, ambos do CPC/1973, já que “em 

análise detalhada dos documentos acostados ao feito, verifi ca-se evidentemente 

a falta de demonstração de qualquer perturbação psíquica e ou emocional aos 

autores” (fl . 395 e-STJ); d) dos artigos 2º, da Lei n. 9.784/1999, 876, 884, 885, 

944, parágrafo único, do CC/2002 e 964, do CC/1916, sustentando que o valor 

da indenização por danos morais, caso mantida, deve ser reduzida; e) dos artigos 

1º-F, da Lei n. 9.494/1997, 1º, da Lei n. 4.414/1964, 1.062, 1.063, ambos do 

CC/1916, 2º e 6º, da Lei de Introdução do Código Civil, 219 e 263, ambos 

do CPC/1973, haja vista que os juros moratórios, que devem incidir a partir 

da citação, devem ser calculados com base na alíquota de 6% ao ano; e f ) dos 

artigos 20, §§ 3º e 4º, e 21, caput, do CPC/1973, já que o valor dos honorários 

advocatícios deve ser reduzido.

Contrarrazões às fl s. 433/435 e-STJ.

Decisão de admissibilidade às fl s. 441/448 e-STJ.

Nesta Corte Superior, o Ministério Público Federal se manifestou 

pelo conhecimento parcial da pretensão recursal e, nessa parte, pelo seu não 

provimento.

É o relatório. Decido.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Inicialmente, é 

necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado 

Administrativo n. 2/STJ: “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 

(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até 

então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”
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Quanto à alegação de violação do artigo 535, II, do CPC/1973, sabe-se que 

as proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, 

que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, 

fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, 

baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que 

entender aplicável ao caso concreto.

In casu, o Tribunal de origem entendeu presentes os pressupostos 

necessários à responsabilização civil da União, pois: a) teria ocorrido prejuízo 

à credibilidade da justiça como um todo; b) os magistrados federais não 

teriam cometido o crime a que foram denunciados; c) aplica-se ao caso a 

teoria do risco administrativo e a responsabilidade civil objetiva. No que se 

refere ao quantum indenizatório, o acórdão recorrido confi rmou o montante 

estipulado em sentença no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para 

cada magistrado, sob o argumento de que tal quantia: a) cumpre o efeito 

pedagógico da condenação; b) está de acordo com o poder econômico do réu 

e dos autores; c) o ato danoso originou-se do sítio eletrônico do STJ que tem 

muita visibilidade; d) a notícia se espalhou rapidamente e causou repercussão 

negativa imediata na sociedade.

Destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento 

sufi ciente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois não há que se 

confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação 

jurisdicional.

No mesmo sentido:

Processual Civil. Agravo regimental. Ação monitória. Cheque prescrito. 

Ausência de omissão, contradição ou falta de motivação no acórdão a quo. 

Decisum estadual todo fundado em fatos e provas. Súmula n. 7/STJ. Agravo não 

provido.

1. Acórdão estadual claro e nítido, sem omissões, obscuridades, contradições 

ou ausência de motivação. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, 

não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não 

há vício a suprir; inexistente, portanto, ofensa ao art. 535 do CPC, pois a matéria 

foi devidamente abordada no aresto a quo.

[...]

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 638.454/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 05.03.2015, DJe 10.03.2015)
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Nota-se, pela leitura dos autos, que não houve apreciação pelo Tribunal 

de origem sobre a incidência dos arts. 27, inciso II e VI, da Lei n. 5.250/1967, 

40, da Lei Complementar n. 35/1979, 84 da Lei n. 4.117/1962, 2º, da Lei n. 

9.784/1999, 876, 885, 944, do CC/2002, 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, 1º, da Lei 

n. 4.414/1964, 1.062, 1.063, do CC/1916, 2º e 6º, da Lei de Introdução do 

Código Civil, 219 e 263, do CPC/1973, bem como quanto às teses relativas aos 

juros moratórios e aos honorários advocatícios.

Acerca do tema, cumpre destacar que o recorrente sequer suscitou em 

momento anterior a indicada ofensa aos artigos 2º da Lei n. 9.784/1999; 1º-F, 

da Lei n. 9.494/1997; 1º da Lei n. 4.414/1964; 876 e 855, do CC/2002; 1.062 e 

1.063, ambos do CC/1916; 2º e 6º, da LINDB; 20, §§ 3º e 4º, 21, 219 e 263, do 

CPC/1973, bem como às teses correlatas.

Sendo assim, fi ca impossibilitado o julgamento do recurso nesses aspectos, 

por ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282/STF e 211/

STJ, respectivamente: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não 

ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”; “Inadmissível recurso 

especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi 

apreciada pelo tribunal a quo”.

Efetivamente, para a configuração do questionamento prévio, não é 

necessário que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos 

como violados. Todavia, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha 

sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento 

do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do 

recurso. Nesse sentido, o seguinte precedente deste Tribunal Superior:

Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. Violação ao art. 535 do 

CPC. Defi ciência de fundamentação. Incidência, por analogia, da Súmula n. 284/

STF. Ausência de prequestionamento dos art. 1º da Lei n. 7.347/1985, art. 3º da Lei 

n. 8.073/1990, art. 240, a, da Lei n. 8.112/1990. Incidência da Súmula n. 211/STJ. [...] 

II - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal 

a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso 

à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do 

prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ. [...] VI - Agravo regimental 

improvido.

(AgRg no REsp 1.400.161/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, julgado em 09.06.2015, DJe 17.06.2015)

Quanto à alegada ofensa a dispositivo constitucional - art. 93, IX, da 

CF - considerando o disposto no art. 102, III, da Constituição Federal, deve 
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ser ressaltado que o Superior Tribunal de Justiça não é competente para, em 

sede de recurso especial, manifestar-se sobre suposta violação de dispositivo 

constitucional sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo 

Tribunal Federal. Nesse sentido, confi ram-se os seguintes precedentes:

Administrativo. Processual Civil. Ausência de omissão, art. 535, II, do CPC. 

Embargos à execução. Falta de prequestionamento. Súmula 211 do STJ. Ofensa a 

dispositivos constitucionais. Competência do STF. [...] 3. É importante registrar a 

inviabilidade de o STJ apreciar ofensa aos artigos da Carta Magna, uma vez que 

compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal o exame de violação a 

dispositivo da Constituição da República, nos termos do seu art. 102, III, “a”. [...] 5. 

Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1.525.915/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 21.05.2015, DJe 30.06.2015)

No que diz respeito à apreciação do mérito recursal acerca da 

responsabilização civil da União no caso em análise, insta salientar, de pórtico, 

a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ ao caso em comento. Isso porque esta 

Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que é possível 

realizar a análise do correto enquadramento jurídico à espécie quando a questão 

jurídica e de fato estão bem delineadas no aresto impugnado, o que se verifi ca na 

hipótese em análise.

Nesse sentido, bem asseverou o Ministro Felix Fischer em julgado 

paradigma: a revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados 

no decisório recorrido não implica o vedado reexame do material de conhecimento 

(REsp 878.334/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 

05.12.2006).

No caso dos autos, os magistrados federais ajuizaram ação de reparação 

civil por danos morais decorrentes da publicação de notícia no sítio eletrônico 

de órgão do Poder Judiciário que noticiou a concessão de liminar ao jornalista 

subscritor de denúncia de venda de sentença pelos juízes federais ora recorridos.

Segundo consta na matéria divulgada e integralmente transcrita no 

acórdão recorrido (fl s. 352/353 e-STJ), os magistrados fi zeram representação ao 

Ministério Público Federal contra o jornalista pelo crime de calúnia e, recebida 

a denúncia, houve a oposição de exceção da verdade, momento em que surgiu 

a controvérsia acerca da competência para julgamento dessa ação incidental, eis 

que a parte interessada afi rmava sofrer perseguição no juízo em que também 

atuam os magistrados a quem teria ofendido.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

436

A respeito do tema, o jornalista suscitou o reconhecimento da competência 

do Tribunal local, entretanto, ante a negativa do juízo primevo em remeter os 

autos à Corte, o advogado impetrou o primeiro habeas corpus, que foi negado 

pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Assim sendo, impetrou novo 

habeas corpus, agora no Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que 

foi concedida medida liminar para determinar o trancamento da exceção da 

verdade até o julgamento fi nal da ordem, decisão esta que foi objeto da notícia 

indicada como vexatória.

Segue a notícia integralmente transcrita no acórdão recorrido (fl s. 352/353 

e-STJ):

Notícias do Superior Tribunal de Justiça

Sexta-feira, 3 de fevereiro de 2006

06:30 - Advogado que denunciou venda de sentenças no Paraná consegue 

liminar no STJ.

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Edson Vidigal, 

determinou a suspensão de uma ação que envolve o advogado José Marcos 

de Almeida Formighieri contra dois juízes federais do Paraná. O advogado teria 

denunciado, em representações à Corregedoria-Geral do Tribunal Regional 

Federal (TRF) da 4ª Região, um esquema de venda de sentenças, atribuindo aos 

magistrados a prática de prevaricação. (g.n.)

Os juízes Jorge Luiz Ledur Brito e Suane Moreira de Oliveira, afi rmando-se 

ofendidos pelas declarações, ofereceram queixa-crime contra o advogado pelo 

crime de difamação. A denúncia foi recebida na 2ª Vara Federal de Cascavel (PR). 

Na defesa prévia, o advogado opôs exceção da verdade, que é a oportunidade de 

provar o fato da acusação. A prova da exceção da verdade só ocorre se o delito 

for o de difamação e se a ofensa for relativa ao exercício das funções do servidor 

público. (g.n.)

Segundo a defesa, o magistrado se recusaria a remeter a exceção da verdade 

à Corte local, caracterizando constrangimento ilegal, já que competiria a ela 

o processament o e o julgamento da prova. A decisão foi no sentido de que a 

competência para admissão da exceção da verdade seria da primeira instância, 

sendo que o seu julgamento defi nitivo seria do TRF.

Assim, a defesa do advogado ingressou com habeas-corpus, argumentando 

que o primeiro grau seria incompetente para o processamento da exceção da 

verdade. Sustentou que, após a colheita de provas, não caberia mais anulação, 

o que resultará em prejuízos a Formighieri porque a instrução seria “viciada”, 

já que os envolvidos são magistrados de primeiro grau. O habeas-corpus foi 

primeiramente negado no TRF da 4ª Região.
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No STJ, o ministro Vidigal entendeu que há plausibilidade jurídica no pedido. 

Ponderou que, se, na análise do mérito deste habeas-corpus, for declarada a 

incompetência da primeira instância, haverá prejuízos não apenas ao advogado, 

mas a todo o processo, com a anulação de atos. Por isso, ficou sobrestada a 

exceção da verdade que tramita na 2ª Vara Federal de Cascavel (PR), até que a 

Quinta Turma aprecie a questão.

Delineada a conduta que supostamente teria gerado danos aos magistrados 

ora recorridos, relevante tecer algumas considerações acerca dos pressupostos 

necessários à imputação de responsabilidade civil ao Estado.

Como cediço, a responsabilização civil extracontratual pressupõe 

originalmente a coexistência dos seguintes elementos: ato ilícito, elemento 

subjetivo, dano e nexo de causalidade. Entretanto, em sede de responsabilização 

objetiva, a comprovação de dolo ou culpa é despicienda, de modo que subsiste 

tão somente a necessidade de demonstração da conduta, do prejuízo e do nexo 

causal. Nesse caso, aplica-se a Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual 

um particular não pode suportar o dano decorrente de uma atividade que, em 

tese, se reverte em benefícios a toda a coletividade (art. 37, § 6º, da Constituição 

Federal).

A respeito do tema, a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso 

de Direito Administrativo, 32ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 

2015, p. 1027):

Deveras, a partir do instante em que se reconheceu que todas as pessoas, 

sejam elas de Direito Privado, sejam de Direito Público, encontram-se, por igual, 

assujeitadas à ordenação jurídica, ter-se-ia que aceitar, a bem da coerência lógica, 

o dever de umas e outras - sem distinção - responderem pelos comportamentos 

violadores do direito alheio em que incorressem.

Ademais, como o Estado Moderno acolhe, outrossim, o princípio da igualdade 

de todos perante a lei, forçosamente haver-se-á de aceitar que é injurídico o 

comprotamento estatal que agrave desigualmente a alguém, ao exercer 

atividades no interesse de todos, sem ressarcir ao lesado.

Na hipótese, tanto a sentença quanto o acórdão recorrido aplicaram a 

teoria objetiva da responsabilidade civil ao caso ora em análise e, a partir de tal 

premissa, concluíram pela presença dos requisitos para responsabilização da 

União nos seguintes termos: a) o fato danoso é a divulgação de notícia sem o 

cuidado de preservar o nome das pessoas envolvidas, sobretudo porque a própria 

assessoria de Comunicação Social do STJ confi rmou que costumam preservar 
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o nome nos casos em que há necessidade de resguarda-los; b) in casu, trata-se 

de nomes de magistrados, de modo que tal publicidade tem o efeito de abalar a 

credibilidade do Poder Judiciário como um todo; c) o dano em si é presumível, 

eis que a notícia relata fatos capazes de atingir gravemente a reputação dos 

magistrados, motivo pelo qual não é necessária a prova objetiva.

A propósito, o seguinte excerto do acórdão proferido pelo Tribunal de 

origem (fl s. 353/357 e-STJ):

Soa, venia concessa, pobre de argumentos a defesa apresentada pela União, no 

sentido de que não havia sido imposto segredo de justiça em relação ao processo 

em que foi exarado o R. Despacho estampado no noticiário, o que teria o condão 

de afastar a responsabilidade em relação à conduta nociva.

As explicações prestadas pelo Sr. Assessor-chefe da Assessoria de Comunicação 

Social do STJ aponta que “foi realizada pesquisa em nosso sistema e, como não 

consta em nenhum lugar que o processo corre em segredo de justiça, não 

retiramos o nome das partes, cuidado que temos sempre, não só nos casos 

em que se especifi ca ser segredo de justiça, mas também naqueles em que há 

necessidade de resguardar o nome (casos de estupro, doenças contagiosa, 

entre outras)”.

Os critérios de “noticiabilidade”, ao que e se vê, não foram guardados 

devidamente. Como o próprio setor administrativo esclarece, não há necessidade 

de imposição expressa de segredo de justiça para que se tome o devido cuidado 

em preservar o bom nome das pessoas que fi guram no processo; o que mais força 

guarda em relação a juízes, pois que aleivosias dirigidas a magistrados têm o 

efeito de respingar lama sobre a credibilidade da Justiça como um todo. Lançar 

mangra de dúvida na conduta de magistrados trouxe - e isso era facilmente 

presumível que ocorresse - alimento à fome insaciável dos mal informados que se 

comprazem com o apedrejamento da alheia honra.

[...]

Evidentemente, não se trata de comportamento doloso. De toda obviedade - mas 

é sempre bom enfatizar - que se não vai emprestar ao Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, instituição respeitabilíssima, intenção de malferir a reputação de quem 

quer que seja. No entanto, irrecusável que os magistrados foram expostos no 

pelourinho da execração pública, em face da falta de cuidado no apresentar a 

notícia.

A matéria restringe-se à responsabilidade civil. Despiciendo perquirir-se sobre 

culpa, uma vez que pode ser ela fundada na teoria do risco, por força do disposto 

no art. 37, § 6º, da Constituição Federal (As pessoas jurídicas de direito público e 

as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direto de regresso 
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contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.). De acordo com esta teoria, para 

que haja o dever de indenizar é irrelevante a conduta do agente, bastando o nexo 

de causalidade entre fato e dano.

[...]

Verifi cando-se o caso concreto, é possível concluir a presença dos elementos 

necessários à caracterização da responsabilidade objetiva, quais sejam: fato danoso, 

nexo causal e dano.

Fato danoso, in casu, confi gura-se na divulgação de decisão que, mesmo não 

exarada em processo com tramitação em segredo de justiça, envolvia diretamente 

ação (exceção da verdade) que corria, essa sim, em segredo de justiça, uma vez 

que o habeas corpus impetrado por José Marcos de Almeida Formighieri visava 

sobrestar o andamento da exceção da verdade a fi m de que fosse instruída pelo 

Tribunal Regional.

Descabe, outrossim, perquirir acerca de intenção de difamar ou prejudicar os 

autores, uma vez que a confi guração da responsabilidade objetiva prescinde da 

caracterização de culpa ou dolo; neste passo, também, as indagações relativas 

à liberdade de imprensa e de informação confrontadas com o direito à honra, à 

imagem e à privacidade assumem conotação distinta e de menor relevo, tendo 

em vista ser causador do dano um órgão integrante do Poder Público. No entanto, 

caso se excogite de culpa aquiliana, também se depara aqui com inafastável 

descuido em relação à exposição do nome dos juízes; o que foi reconhecido 

tacitamente pelo próprio setor, que, tardiamente, retirou o nome dos magistrados da 

notícia.

No que tange à comprovação do dano moral propriamente dito, doutrina e 

jurisprudência dizem que basta a prova do fato, não havendo necessidade de 

demonstrar-se o sofrimento moral, mesmo porque é praticamente impossível, 

uma vez que o dano extrapatrimonial atinge bens incorpóreos - a imagem, a 

honra, a privacidade etc. Na hipótese em análise, a publicação da notícia contendo 

os nomes dos autores ligados a fato capaz de atingir gravemente sua reputação 

(venda de sentenças) é suficiente para determinar a responsabilidade direta e 

imediata da ré pelos danos causados à parte autora, fi cando dispensada a prova 

objetiva do abalo pelo ato ilícito, o qual é presumível.

(Sem destaques no original)

Todavia, em que pese o correto posicionamento do Tribunal de origem ao 

aplicar a teoria da responsabilidade civil objetiva, não há falar na presença dos 

elementos necessários a sua confi guração. Isso porque, a partir da fundamentação 

expendida no acórdão recorrido, é possível concluir pela inexistência de nexo de 

causalidade entre a conduta atribuída à União e o suposto dano sofrido pelos 

recorridos.
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Com efeito, o conteúdo da notícia em questão não revela qualquer 

nocividade à reputação dos ora recorridos, sobretudo porque somente delineia 

de forma explicativa o ocorrido nos autos do habeas corpus impetrado nesta 

Corte Superior que, diga-se, não tramitava em segredo de justiça. Observa-

se, portanto, que a Administração agiu com proporcionalidade, noticiando a 

decisão nos termos em que proferida.

A notícia evidencia, desde o início, que os juízes se sentiram ofendidos 

pela denúncia e ofereceram queixa-crime, tendo o advogado subscritor da 

representação oposto exceção da verdade e conseguido tão somente a suspensão 

do curso do incidente até que fosse resolvido o mérito da insurgência. Logo, 

fi ca claro que não é possível identifi car qualquer juízo de valor em face dos juízes ou 

mesmo do advogado subscritor da representação.

Ademais, não merece prevalecer a conclusão do Tribunal de origem segundo 

a qual o setor administrativo do Superior Tribunal de Justiça falhou ao apreciar 

os critérios de “noticiabilidade” dos nomes envolvidos sob o fundamento de que 

o próprio setor de Comunicação Social teria reconhecido a desnecessidade de 

imposição expressa de segredo de justiça para ocultar os nomes.

Em verdade, como bem destacado no acórdão recorrido, o Sr. Assessor-

Chefe da Assessoria de Comunicação Social desta Corte Superior esclareceu 

que os nomes das partes são retirados da notícia não só nos casos em que se 

especifi ca ser segredo de justiça, mas também naqueles em que há necessidade de 

resguardar o nome (casos de estupro, doenças contagiosas, entre outras) - fl s. 353/354 

e-STJ. Com efeito, observa-se que os critérios para omissão do nome das partes 

são puramente objetivos, como de fato devem ser.

Não é razoável que determinada categoria profi ssional, qualquer que seja, 

tenha tratamento diferenciado tão somente em razão da função que exerce, 

como faz crer o Tribunal de origem. Tal pensamento revela verdadeiro retrocesso 

ao Estado Democrático de Direito e deve ser combatido por frontal violação ao 

princípio da igualdade.

Assim, a notícia publicada deve ser apreciada sob o prisma da liberdade de 

imprensa.

Sobre o tema, há acórdão basilar do Supremo Tribunal Federal, da lavra 

do Ministro Ayres Brito em sede de Argüição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental, a ADPF 130. Confi ra-se:

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). Lei de 

Imprensa. Adequação da ação. Regime constitucional da “liberdade de informação 
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jornalística”, expressão sinônima de liberdade de imprensa. A “plena” liberdade de 

imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura prévia. A 

plenitude da liberdade de imprensa como reforço ou sobretutela das liberdades 

de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, 

científi ca, intelectual e comunicacional. Liberdades que dão conteúdo às relações 

de imprensa e que se põem como superiores bens de personalidade e mais direta 

emanação do princípio da dignidade da pessoa humana. O capítulo constitucional 

da comunicação social como segmento prolongador das liberdades de 

manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científi ca, 

intelectual e comunicacional. Transpasse da fundamentalidade dos direitos 

prolongados ao capítulo prolongador. Ponderação diretamente constitucional 

entre blocos de bens de personalidade: o bloco dos direitos que dão conteúdo 

à liberdade de imprensa e o bloco dos direitos à imagem, honra, intimidade e 

vida privada. Precedência do primeiro bloco. Incidência a posteriori do segundo 

bloco de direitos, para o efeito de assegurar o direito de resposta e assentar 

responsabilidades penal, civil e administrativa, entre outras consequências 

do pleno gozo da liberdade de imprensa. Peculiar fórmula constitucional de 

proteção a interesses privados que, mesmo incidindo a posteriori, atua sobre as 

causas para inibir abusos por parte da imprensa. Proporcionalidade entre liberdade 

de imprensa e responsabilidade civil por danos morais e materiais a terceiros. Relação 

de mútua causalidade entre liberdade de imprensa e democracia. Relação de 

inerência entre pensamento crítico e imprensa livre. A imprensa como instância 

natural de formação da opinião pública e como alternativa à versão ofi cial dos 

fatos. Proibição de monopolizar ou oligopolizar órgãos de imprensa como novo 

e autônomo fator de inibição de abusos. Núcleo da liberdade de imprensa e 

matérias apenas perifericamente de imprensa. Autorregulação e regulação social 

da atividade de imprensa. Não recepção em bloco da Lei n. 5.250/1967 pela nova 

ordem constitucional. Efeitos jurídicos da decisão. Procedência da ação.

1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). Lei de 

Imprensa. Adequação da ação. A ADPF, fórmula processual subsidiária do controle 

concentrado de constitucionalidade, é via adequada à impugnação de norma 

pré-constitucional. Situação de concreta ambiência jurisdicional timbrada por 

decisões confl itantes. Atendimento das condições da ação.

2. Regime constitucional da liberdade de imprensa como reforço das 

liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão em 

sentido genérico, de modo a abarcar os direitos à produção intelectual, artística, 

científica e comunicacional. A Constituição reservou à imprensa todo um 

bloco normativo, com o apropriado nome “Da Comunicação Social” (capítulo 

V do título VIII). A imprensa como plexo ou conjunto de “atividades” ganha a 

dimensão de instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa de 

per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. 

Pelo que ela, Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar 

as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa 
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como alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no 

seio da sociedade e como garantido espaço de irrupção do pensamento crítico 

em qualquer situação ou contingência. Entendendo-se por pensamento crítico 

o que, plenamente comprometido com a verdade ou essência das coisas, se 

dota de potencial emancipatório de mentes e espíritos. O corpo normativo da 

Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade 

de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e 

penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais 

evoluído estado de civilização.

3. O capítulo constitucional da comunicação social como segmento prolongador 

de superiores bens de personalidade que são a mais direta emanação da dignidade da 

pessoa humana: a livre manifestação do pensamento e o direito à informação e 

à expressão artística, científi ca, intelectual e comunicacional. Transpasse da natureza 

jurídica dos direitos prolongados ao capítulo constitucional sobre a comunicação 

social. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade 

de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de 

personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão 

a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico 

ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras 

disposições que não sejam as fi gurantes dela própria, Constituição. A liberdade 

de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão 

sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade 

de imprensa são bens de personalidade que se qualifi cam como sobredireitos. Daí 

que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, 

imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se 

antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações 

de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o 

poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou 

consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional “observado 

o disposto nesta Constituição” (parte fi nal do art. 220) traduz a incidência dos 

dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como 

consequência ou responsabilização pelo desfrute da “plena liberdade de 

informação jornalística” (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não 

há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, 

inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço 

inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao 

regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar 

a qualifi cação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, 

debates, notícias e tudo o mais que signifi que plenitude de comunicação.

4. Mecanismo constitucional de calibração de princípios. O art. 220 é de 

instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, 

criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos 

de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos 
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do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte fi nal do 

inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material 

ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); 

livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profi ssão, atendidas as qualifi cações 

profi ssionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da 

fonte de informação, quando necessário ao exercício profi ssional (inciso XIV). 

Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na 

empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 

e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-

se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a “livre” e “plena” 

manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se 

passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a 

direitos constitucionais alheios, ainda que também densifi cadores da personalidade 

humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade 

de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça 

do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta 

manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio 

ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja 

qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que 

a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime 

da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e 

informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um 

regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e 

responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infl etem sobre as causas para 

inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.

5. Proporcionalidade entre liberdade de imprensa e responsabilidade civil 

por danos morais e materiais. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em 

si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao 

princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade 

entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba 

receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da 

potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver 

com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de 

imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um 

elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão 

lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade. 

Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua 

honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. 

Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E 

quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e 

legitimidade no seu atuar ofi cial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um 

comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos.

6. Relação de mútua causalidade entre liberdade de imprensa e democracia. 

A plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde ao 
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mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo. Pelo seu 

reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-a mais 

vezes do papel, a Imprensa passa a manter com a democracia a mais entranhada 

relação de mútua dependência ou retroalimentação. Assim visualizada como 

verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma 

liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação 

e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados. O § 5º do art. 220 

apresenta-se como norma constitucional de concretização de um pluralismo 

fi nalmente compreendido como fundamento das sociedades autenticamente 

democráticas; isto é, o pluralismo como a virtude democrática da respeitosa 

convivência dos contrários. A imprensa livre é, ela mesma, plural, devido a que 

são constitucionalmente proibidas a oligopolização e a monopolização do setor 

(§ 5º do art. 220 da CF). A proibição do monopólio e do oligopólio como novo e 

autônomo fator de contenção de abusos do chamado “poder social da imprensa”.

7. Relação de inerência entre pensamento crítico e imprensa livre. A imprensa 

como instância natural de formação da opinião pública e como alternativa à versão 

ofi cial dos fatos. O pensamento crítico é parte integrante da informação plena 

e fi dedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais 

excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade 

de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer 

pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as 

autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de 

inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, 

mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades 

de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do 

pensamento crítico e “real alternativa à versão ofi cial dos fatos” (Deputado Federal 

Miro Teixeira).

 8. Núcleo duro da liberdade de imprensa e a interdição parcial de legislar. A 

uma atividade que já era “livre” (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal 

acrescentou o qualificativo de “plena” (§ 1º do art. 220). Liberdade plena que, 

repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo 

(o chamado “núcleo duro” da atividade). Assim entendidas as coordenadas de 

tempo e de conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da 

criação lato sensu, sem o que não se tem o desembaraçado trânsito das ideias 

e opiniões, tanto quanto da informação e da criação. Interdição à lei quanto às 

matérias nuclearmente de imprensa, retratadas no tempo de início e de duração 

do concreto exercício da liberdade, assim como de sua extensão ou tamanho 

do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições que a Lei Fundamental de 

1988 prevê para o “estado de sítio” (art. 139), o Poder Público somente pode 

dispor sobre matérias lateral ou refl examente de imprensa, respeitada sempre 

a ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. 

Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, defi nir previamente o 

que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias 
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reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, 

são as indicadas pela própria Constituição, tais como: direitos de resposta e de 

indenização, proporcionais ao agravo; proteção do sigilo da fonte (“quando 

necessário ao exercício profi ssional”); responsabilidade penal por calúnia, injúria 

e difamação; diversões e espetáculos públicos; estabelecimento dos “meios 

legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de 

programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto 

no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que 

possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente” (inciso II do § 3º do art. 220 

da CF); independência e proteção remuneratória dos profi ssionais de imprensa 

como elementos de sua própria qualificação técnica (inciso XIII do art. 5º); 

participação do capital estrangeiro nas empresas de comunicação social (§ 4º 

do art. 222 da CF); composição e funcionamento do Conselho de Comunicação 

Social (art. 224 da Constituição). Regulações estatais que, sobretudo incidindo 

no plano das consequências ou responsabilizações, repercutem sobre as causas 

de ofensas pessoais para inibir o cometimento dos abusos de imprensa. Peculiar 

fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais 

descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), 

mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica 

elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas 

palavras do Ministro Celso de Mello, “a censura governamental, emanada de 

qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder 

público”.

9. Autorregulação e regulação social da atividade de imprensa. É da lógica 

encampada pela nossa Constituição de 1988 a autorregulação da imprensa 

como mecanismo de permanente ajuste de limites da sua liberdade ao sentir-

pensar da sociedade civil. Os padrões de seletividade do próprio corpo social 

operam como antídoto que o tempo não cessa de aprimorar contra os abusos 

e desvios jornalísticos. Do dever de irrestrito apego à completude e fi dedignidade 

das informações comunicadas ao público decorre a permanente conciliação entre 

liberdade e responsabilidade da imprensa. Repita-se: não é jamais pelo temor do 

abuso que se vai proibir o uso de uma liberdade de informação a que o próprio Texto 

Magno do País apôs o rótulo de “plena” (§ 1 do art. 220).

10. Não recepção em bloco da Lei n. 5.250 pela nova ordem constitucional.

10.1. Óbice lógico à confecção de uma lei de imprensa que se orne de 

compleição estatutária ou orgânica. A própria Constituição, quando o 

quis, convocou o legislador de segundo escalão para o aporte regratório 

da parte restante de seus dispositivos (art. 29, art. 93 e § 5º do art. 128). São 

irregulamentáveis os bens de personalidade que se põem como o próprio 

conteúdo ou substrato da liberdade de informação jornalística, por se tratar de 

bens jurídicos que têm na própria interdição da prévia interferência do Estado 

o seu modo natural, cabal e ininterrupto de incidir. Vontade normativa que, em 

tema elementarmente de imprensa, surge e se exaure no próprio texto da Lei 

Suprema.
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10.2. Incompatibilidade material insuperável entre a Lei n. 5.250/1967 e a 

Constituição de 1988. Impossibilidade de conciliação que, sobre ser do tipo 

material ou de substância (vertical), contamina toda a Lei de Imprensa: a) quanto 

ao seu entrelace de comandos, a serviço da prestidigitadora lógica de que para 

cada regra geral afi rmativa da liberdade é aberto um leque de exceções que 

praticamente tudo desfaz; b) quanto ao seu inescondível efeito prático de ir além 

de um simples projeto de governo para alcançar a realização de um projeto de 

poder, este a se eternizar no tempo e a sufocar todo pensamento crítico no País.

10.3 São de todo imprestáveis as tentativas de conciliação hermenêutica da 

Lei n. 5.250/1967 com a Constituição, seja mediante expurgo puro e simples de 

destacados dispositivos da lei, seja mediante o emprego dessa refi nada técnica 

de controle de constitucionalidade que atende pelo nome de “interpretação 

conforme a Constituição”. A técnica da interpretação conforme não pode 

artificializar ou forçar a descontaminação da parte restante do diploma legal 

interpretado, pena de descabido incursionamento do intérprete em legiferação 

por conta própria. Inapartabilidade de conteúdo, de fi ns e de viés semântico 

(linhas e entrelinhas) do texto interpretado. Caso-limite de interpretação 

necessariamente conglobante ou por arrastamento teleológico, a pré-excluir 

do intérprete/aplicador do Direito qualquer possibilidade da declaração de 

inconstitucionalidade apenas de determinados dispositivos da lei sindicada, 

mas permanecendo incólume uma parte sobejante que já não tem signifi cado 

autônomo. Não se muda, a golpes de interpretação, nem a inextrincabilidade 

de comandos nem as finalidades da norma interpretada. Impossibilidade de 

se preservar, após artificiosa hermenêutica de depuração, a coerência ou o 

equilíbrio interno de uma lei (a Lei federal n. 5.250/1967) que foi ideologicamente 

concebida e normativamente apetrechada para operar em bloco ou como um 

todo pro indiviso.

11. Efeitos jurídicos da decisão. Aplicam-se as normas da legislação comum, 

notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o 

Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O 

direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retifi car matéria 

publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra 

objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da 

Constituição Federal. Norma, essa, “de efi cácia plena e de aplicabilidade imediata”, 

conforme classifi cação de José Afonso da Silva. “Norma de pronta aplicação”, 

na linguagem de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto, em obra doutrinária 

conjunta.

12. Procedência da ação. Total procedência da ADPF, para o efeito de 

declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de 

dispositivos da Lei federal n. 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.

(Sem destaques no original.)
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Observa-se, portanto, que na ocasião do julgamento da ADPF 130, o 

Supremo Tribunal Federal conferiu especial relevância à liberdade de 

pensamento, de manifestação e de imprensa, elevando tal direito à categoria de 

sobredireito. Sendo assim, a análise de eventual responsabilização civil em razão 

de ofensa à honra, imagem e intimidade deve se dar cum grano salis, sob pena de 

tolhimento da liberdade de imprensa.

Ao aplicar a orientação interpretativa da Suprema Corte ao caso concreto 

em análise, conclui-se que a notícia apontada como conduta capaz de gerar a 

responsabilidade civil do Estado tão somente revela exemplo do exercício da 

liberdade de imprensa. Com efeito, tão amplo direito de atuação garantido 

constitucionalmente não pode ser tolhido casuisticamente, como indicado 

pelo Tribunal de origem, eis que a plena liberdade de imprensa é um patrimônio 

imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de 

todo um povo.

In casu, não há falar em responsabilização como consequência do pleno 

gozo das relações de imprensa, uma vez que o puro relato dos fatos processuais 

exatamente como ocorreram, em ação sobre a qual não houve decretação de 

sigilo, afasta a presença de nexo de causalidade.

Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido falhou ao não conferir 

a relevância inerente ao direito de imprensa, defi nido pela Suprema Corte 

como sobredireito e forma natural de controle social sobre o poder do Estado, 

sobretudo tratando-se o presente caso de suposta ofensa à honra de magistrados 

federais, agentes públicos, que, em fi el menção ao entendimento preconizado na 

ADPF: estão sob permanente vigília da cidadania.

A respeito do tema, leciona José Afonso da Silva (Curso de Direito 

Constitucional Positivo, 38ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 245), 

para o qual:

A liberdade de comunicação consiste num conjunto de direitos, formas, 

processos e veículos, que possibilitam a coordenação desembaraçada da criação, 

expressão e difusão do pensamento e da informação. É o que se extrai dos incisos 

IV, V, IX, XII e XIV, do art. 5º combinados com os arts. 220 a 224 da Constituição. 

Compreende ela as formas de criação, expressão e manifestação do pensamento 

e de informação, e a organização dos meios de comunicação, esta sujeita a regime 

jurídico especial.

Assim, é irrefragável que conclusão diversa da improcedência da pretensão 

indenizatória ensejaria manifesta limitação à liberdade de informação não 
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prevista no texto Constitucional, eis que o caso em análise não configura 

abuso de direito. Em verdade, a parte autora busca o reconhecimento de dano 

decorrente da publicação de notícia objetiva e que retratou fatos processuais não 

acobertados por sigilo, o que não merece prosperar.

Acrescente-se, outrossim, que a credibilidade do Poder Judiciário é 

marcada perante a sociedade a partir do exercício de uma atividade jurisdicional 

séria, comprometida e efi ciente, de modo que não seria a notícia veiculada no 

sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça capaz de alcançar tamanha 

lesividade como fora considerado pelo acórdão recorrido.

É certo que denúncias falsas de venda de sentenças devem ser fortemente 

combatidas pelos meios adequados, como uma queixa-crime por calúnia ou 

difamação - como fi zeram os ora recorridos - ou mesmo uma ação indenizatória 

proposta em face do denunciante. Entretanto, não é possível transcender a 

esse cenário e atribuir responsabilidade à União pela veiculação de notícia 

com conteúdo informativo e sem qualquer ameaça à dignidade das pessoas 

envolvidas.

Assim, destaca-se alguns precedentes que tratam da relevância do direito 

à informação em casos que versam sobre questão similar a que ora se examina 

nesta sede recursal:

Civil e Processo Civil. Administrativo. Indenização por danos morais. Magistrado 

em face de Membro do Ministério Público e do Estado Federado. Entrevista. 

Investigação por suposta venda de sentenças. Jogos do bicho e caça-níqueis. Violação 

do art. 535. Alegação genérica. Cerceamento de defesa. Súmula 7/STJ. Multa do 

art. 538, parágrafo único, do CPC. Não-incidência. Ilicitude da conduta. Ausência. 

Direito à informação. Interesse público presente. Inexistência de excesso. Dano 

moral descaracterizado.

[...]

9. Dentre os direitos inerentes à personalidade, encontra-se a proteção 

ao patrimônio imaterial do indivíduo, o que gera para o transgressor, dentre 

outras cominações, o dever de indenizar a vítima, a fi m de compensá-la pelo 

sofrimento desnecessariamente causado. Todavia, esse direito não possui caráter 

absoluto, devendo ser compatibilizado com outros valores igualmente tutelados pelo 

ordenamento jurídico, a exemplo do direito à informação. Tratando-se de suposto 

ato de corrupção praticado por autoridade pública, essa intangibilidade da esfera 

individual ainda sofre temperamentos em face do interesse coletivo existente e da 

repercussão da conduta praticada sobre o patrimônio público.

10. A mera concessão de entrevista por membro do Ministério Público relatando 

a existência de acusações contra magistrado supostamente envolvido em esquema 
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de venda de sentenças e informando a população acerca das providências a serem 

tomadas pelo Parquet, ainda que a manifestação contenha preliminar juízo de valor 

acerca dos fatos, não confi gura ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos 

morais, quando ausente manifesto excesso ou inequívoco animus de desmoralizar a 

pessoa investigada, mormente nos casos em que a suposta vítima já está sendo alvo 

de denúncias sérias de natureza congênere.

11. Recursos especiais providos.

(REsp 1.314.163/GO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 

11.12.2012, DJe 04.02.2013) (Sem destaques no original)

Direito Civil e Processual Civil. Ação de responsabilidade civil. Danos morais. 

Publicação de matéria contendo notícia supostamente inverídica. Negativa de 

prestação jurisdicional.

1.- Inviável a alegação de negativa de prestação jurisdicional por omissão, 

quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada, emitindo-se 

pronunciamento de forma fundamentada e sem contradições. A jurisprudência 

desta Casa é pacífi ca ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para 

justifi car o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, 

os argumentos utilizados pela parte.

2.- A só leitura do Acórdão do Tribunal de origem já conduz à conclusão de 

que tudo de relevante foi examinado com cuidado pela Câmara Julgadora, bem 

como de que, nas publicações, houve apenas relato informativo das ocorrências 

administrativas em que envolvida a ora Recorrente, decorrentes do exercício da 

Presidência do Tribunal Regional do Trabalho, ocorrências essas formalmente então 

encaminhadas pela Ordem dos Advogados à Procuradoria Geral da República e 

então objeto de procedimento administrativo instaurado pelo Tribunal de Contas 

da União.

3.- Na matéria jornalística em causa não houve utilização de adjetivos, advérbios, 

frases ou termos ofensivos, confi guradores, por si sós, de dano moral; igualmente, na 

matéria jornalística, não há adição de observações tendenciosas, de natureza subjetiva, 

inseridas na redação ou na “manchete”, desbordantes da mera notícia dos fatos.

4.- Recurso Especial improvido.

(REsp 1.433.510/ES, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 

10.06.2014, DJe 14.08.2014) (Sem destaques no original.)

Ademais, revela-se pertinente ressaltar os seguintes julgados que também 

tratam da responsabilidade civil por dano à direito da personalidade frente ao 

direito à informação:

Recurso especial. Ação de compensação de danos morais. Programa 

jornalístico. Rádio. Embargos de declaração. Omissão, contradição ou obscuridade. 
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Não indicação. Súmula 284/STF. Violação dos arts. 165 e 458, II, do CPC/1973. 

Inocorrência. Pessoa jurídica. Honra subjetiva. Impertinência. Honra objetiva. 

Lesão. Tipo de ato. Atribuição da autoria de fatos certos. Ofensa à reputação. 

Direito Penal. Crimes de difamação e calúnia. Analogia.

1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição 

nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado 

corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, 

não há que se falar em violação dos arts. 165 e 458 do CPC/1973.

3. Controverte-se, na presente hipótese, sobre a manifestação do recorrente, 

em programa jornalístico do qual é âncora, ser capaz de configurar dano moral 

indenizável à pessoa jurídica recorrida.

3. A pessoa jurídica, por não ser uma pessoa natural, não possui honra subjetiva, 

estando, portanto, imune às violências a esse aspecto de sua personalidade, não 

podendo ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio e 

autoestima.

4. Existe uma relação unívoca entre a honra vulnerada e a modalidade de 

ofensa: enquanto a honra subjetiva é atingida pela atribuição de qualifi cações, 

atributos, que ofendam a dignidade e o decoro, a honra objetiva é vulnerada 

pela atribuição da autoria de fatos certos que sejam ofensivos à reputação do 

ofendido. Aplicação analógica das defi nições do Direito Penal.

5. Na hipótese em exame, não tendo sido evidenciada a atribuição de fatos 

ofensivos à reputação da pessoa jurídica, não se verifi ca nenhum vilipêndio a sua 

honra objetiva e, assim, nenhum dano moral passível de indenização.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1.573.594/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

10.11.2016, DJe 14.11.2016) (Sem destaques no original.)

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Responsabilidade civil. 

Notícia veiculada em jornal de grande circulação. Crítica formulada contra servidora 

pública. Atuação de Procuradora em demanda judicial. Inexistência de ofensa 

a direito da personalidade. Valoração probatória. Possibilidade. Questão bem 

delineada no acórdão recorrido. Recursos da partes rés providos. Pedido julgado 

improcedente. Prejudicado o apelo da parte autora.

1. A análise da controvérsia prescinde de reapreciação do conjunto fático-

probatório, bastando a valoração de fatos perfeitamente admitidos pelas partes 

e pelo órgão julgador, atribuindo-lhes o correto valor jurídico. Na hipótese, a 

questão controvertida está bem delineada no acórdão recorrido, razão pela qual 

não há incidência do enunciado da Súmula 7/STJ.

2. As pessoas consideradas públicas estão sujeitas a maior exposição e suscetíveis 

a avaliações da sociedade e da mídia, especialmente os gestores públicos de todas 
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as esferas de poder, mesmo quando envolvidos em processos judiciais - que, em 

regra, não correm em segredo de justiça - como partes, procuradores ou juízes.

3. No caso dos autos, o jornalista apresentou sua opinião crítica acerca dos 

argumentos utilizados pela Procuradora da Fazenda Nacional na contestação 

apresentada pela União em autos de ação declaratória movida por Inês Etienne 

Romeu, sem, contudo, atingir a honra e a imagem da autora.

4. A ponderação trazida pelo articulista procura rechaçar a tese alegada 

pela União de se exigir a identifi cação dos responsáveis pela prática de tortura 

dentro da chamada “Casa da Morte”. Para isso, faz uma análise crítica da atuação 

da procuradora, mas sem transbordar os limites da garantia de liberdade de 

imprensa, a ponto de confi gurar abuso de direito.

5. Agravo regimental provido, para conhecer do agravo e dar provimento aos 

recursos especiais interposto por Empresa Folha da Manhã S.A. e Elio Gaspari, 

para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Prejudicado o apelo apresentado 

pela parte autora

(AgRg no AREsp 127.467/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17.05.2016, DJe 27.06.2016) (Sem 

destaques no original.)

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015 c/c o 

art. 255, § 4º, I e II, do RISTJ, conheço em parte do recurso especial e, nessa 

extensão, dou-lhe provimento para julgar improcedente o pleito indenizatório, 

invertidos os ônus de sucumbência, prejudicadas as demais insurgências.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.368.773-MS (2013/0039269-9)

Relator: Ministro Og Fernandes

Relator para o acórdão: Ministro Herman Benjamin

Recorrente: CESP Companhia Energética de São Paulo

Advogado: Rubens Ferraz de Oliveira Lima e outro(s) - SP015919

Recorrido: Exportadora e Importadora Aeroceânica Ltda - Microempresa

Advogado: Roberto de Divitiis e outro(s) - SP026079

Interes.: Estado de São Paulo

Procurador: Elival da Silva Ramos e outro(s) - SP050457
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EMENTA

Administrativo. Sendo a desistência da desapropriação direito 

do expropriante, o ônus da prova da existência de fato impeditivo 

do seu exercício (impossibilidade de restauração do imóvel ao estado 

anterior) é do expropriado. Acórdão recorrido que não estabeleceu a 

existência de prova da impossibilidade da devolução do imóvel às suas 

condições originais. Não incidência da Súmula 7/STJ. Desistência que 

deve ser homologada. Recurso especial provido.

Histórico da demanda

1. Com autorização dada pela Aneel, a Cesp ajuizou diversas 

ações de desapropriação de imóveis para formação do lago de usina 

hidrelétrica, entre as quais quatro relativas a imóveis da recorrida. 

Posteriormente, registra o acórdão recorrido, foram formulados 

pedidos de desistência das desapropriações, diante do fato de que, por 

imposição do Ibama, a cota de inundação foi diminuída de 259m para 

257m, de sorte que os imóveis foram excluídos da área a ser inundada 

pelo lago da Usina Hidrelétrica Sérgio Motta.

2. Nos autos da Ação de Desapropriação 021.00.020712-1 foi 

fi xada indenização que hoje monta a cerca de 970 milhões de reais 

pela inclusão na reparação do direito de exploração mineral de sílex, 

areia industrial e cascalho.

Relação entre os Recursos Especiais

3. Existem dois Recursos Especiais oriundos dessa desapropriação. 

Este REsp 1.368.773 tem origem em Agravo de Instrumento oferecido 

contra decisão que não homologou pedido de desistência formulado 

em 1º grau, tendo o TJMS decidido que a desistência era, em tese, 

possível, mas “desde que o desistente comprove que a inundação não 

afetou fi sicamente o imóvel expropriando nem comprometeu a sua 

fi nalidade econômica, circunstância não ocorrida na espécie”. O REsp 

1.527.256, por sua vez, foi interposto nos autos da própria ação de 

desapropriação, discutindo questões ligadas à indenização fi xada.

4. Provido o REsp 1.368.773, com a consequente homologação 

do pedido de desistência formulado em 1º grau, o REsp 1.527.256 

fi ca prejudicado.
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É possível a desistência da desapropriação a qualquer tempo, 

desde que não seja impossível o imóvel ser utilizado como antes

5. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que é 

possível a desistência da desapropriação, a qualquer tempo, mesmo 

após o trânsito em julgado, desde que ainda não tenha havido o 

pagamento integral do preço e o imóvel possa ser devolvido sem 

alteração substancial que impeça que seja utilizado como antes. 

Entendimento fi xado a partir do REsp 38.966/SP, Rel. Min. Antônio 

de Pádua Ribeiro, Segunda Turma, julgado em 21.2.1994.

A desistência é direito do expropriante e a impossibilidade é fato 

impeditivo do seu exercício - questão jurídica - não incidência da 

Súmula 7/STJ

6. A alegada violação ao art. 267, VIII, do CPC/1973 é passível 

de conhecimento, não havendo óbice trazido pela Súmula 7/STJ. O 

problema se resolve por uma questão de direito, pertinente ao ônus da 

prova.

7. O acórdão recorrido imputou indevidamente à desapropriante 

o ônus de provar que o imóvel de cuja expropriação pretende desistir 

não foi afetado fi sicamente ou em sua fi nalidade econômica.

8. Se a desapropriação se faz por utilidade pública ou interesse 

social, uma vez que o imóvel já não se mostre indispensável para o 

atingimento dessas fi nalidades, deve ser, em regra, possível a desistência 

da desapropriação, com a ressalva do direito do atingido à ação de 

perdas e danos. Essa desistência só não será possível se já tiver sido 

pago integralmente o preço, pois nessa hipótese já terá se consolidado 

a transferência da propriedade do expropriado para o expropriante, ou 

se tiverem sido feitas alterações de tal monta no imóvel que impeçam 

que ele possa ser utilizado como antes.

9. A regra é a possibilidade de desistência da desapropriação. 

Contra essa, pode ser alegado fato impeditivo do direito de desistência, 

consistente na impossibilidade de o imóvel ser devolvido como 

recebido ou com danos de pouca monta.

10. Por ser fato impeditivo do direito de o expropriante desistir 

da desapropriação, é ônus do expropriado provar sua existência, por 

aplicação da regra que vinha consagrada no art. 333, II, do CPC/1973, 

hoje repetida no art. 373 do CPC/2015.
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O acórdão recorrido não estabeleceu a impossibilidade de 

restituição do imóvel ao seu estado anterior

11. O acórdão recorrido não dispôs como fato que estava provado 

ser inviável restituir o imóvel como se encontrava antes. O que ele 

estabeleceu é que a Cesp não tinha feito essa prova, tanto que deixou 

aberta a possibilidade de novo pedido de desistência no futuro, como 

se vê do trecho fi nal do voto do relator: “Ressalvo, contudo, que, em 

sendo comprovado, sem sombra de dúvidas, após a conclusão da 

fase de instrução processual, que realmente não foram nem serão 

afetados os imóveis da requerida pelas diversas fases do represamento, 

obviamente que a desistência poderá ser requerida novamente, para 

que o processo não se transforme em meio de enriquecimento ilícito 

da exproprianda” (fl s. 989-990).

Ementa do acórdão recorrido já mostra a inversão indevida do 

ônus da prova

12. A própria ementa do acórdão recorrido afi rma que “É possível, 

diante do interesse público, a desistência de ação expropriatória de área 

localizada em região de alagamento de usina hidrelétrica, mesmo após 

a fase de contestação e reconvenção, ainda que já tenha sido levantado 

o depósito indenizatório prévio, mas desde que o desistente comprove 

que a inundação não afetou fi sicamente o imóvel expropriando nem 

comprometeu a sua fi nalidade econômica, circunstância não ocorrida 

na espécie” (fl . 991).

Das quatro desapropriações de áreas contíguas, o TJMS 

homologou a desistência de duas

13. Eram quatro as ações de desapropriação ajuizadas pela Cesp 

contra a mesma empresa. Além dos processos 021.00.020712-1 e 

021.00.030741-0, ainda em curso, havia os processos 021.00.020711-

3 e 021.00.000013-3, nos quais a desistência das desapropriações foi 

homologada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.

14. A homologação da desistência da desapropriação 

021.00.000013-3 foi feita nos autos do Agravo 020.02.007781-0, 

que recebeu a ementa: “Agravo de instrumento. Ação de desapropriação. 

Indeferimento do pedido de desistência da ação. Desapropriação do imóvel 

que deixou de ser útil e necessária. Prevalência do interesse público sobre 

o particular. Recurso provido. Desaparecendo o interesse público em 
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desapropriar certa área, em virtude da limitação da cota de operação 

e com o não-alcance do mesmo imóvel pelas águas da represa, deve 

ser deferido o pedido de desistência da ação, já que não se pode 

obrigar a agravante a adquirir um bem imóvel com dinheiro público 

e, tampouco, condená-la a pagar indenização por algo que não precisa 

nem deve integrar seu patrimônio, visto que prevalece o interesse 

coletivo sobre o particular”.

15. E do voto consta a observação: “... é de se estranhar o presente 

caso, já que diverso dos outros casos de desapropriação que chegam 

ao Poder Judiciário, neste o expropriado quer seja o bem adquirido 

pelo expropriante. Se a agravada valoriza tanto o bem e dele retira 

um quantum monetário que lhe interessa, através de exploração de 

minerais, deveria então estar sendo a favor da desistência”.

Obrigar o poder público a fi car com bem de que não precisa viola a 

Constituição

16. A Constituição, no seu art. 5º, XXIV, estabelece que “a lei 

estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, ou por interesse social”. Obrigar o poder público a 

fi car com um bem de que não precisa certamente não atende nenhuma 

dessas fi nalidades, mas apenas o interesse particular do expropriado 

que, aparentemente, acredita que jamais conseguirá obter com a venda 

de cascalho e produtos do gênero o valor bilionário arbitrado como 

indenização.

Inverter o ônus da prova viola o devido processo legal e o 

princípio da preponderância do interesse público

17. Da mesma forma, na hipótese dos autos, inverter o ônus 

da prova em detrimento do ente público viola a cláusula do devido 

processo legal, estabelecida no art. 5º, LIV, da Constituição; foi o 

que fez o acórdão recorrido. E, no caso, há o agravante de que é até 

intuitivo que, não sendo mais inundada a área, a mineração poderá ser 

retomada, razão pela qual mais lógico ainda é exigir que seja a empresa 

a ter o ônus de demonstrar a impossibilidade de voltar a exercer a 

atividade de areia industrial, cascalho e sílex no local.

18. Em última ratio, é a coletividade que terá de pagar cerca de 

um bilhão de reais por direitos minerários que, é razoável pensar, se 

tivessem mesmo esse valor, seriam bem recebidos de volta por seu 

titular.
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Conclusão

19. Como a regra é a possibilidade de desistência da 

desapropriação, o desistente não tem de provar nada para desistir, 

cabendo ao expropriado requerer as perdas e danos a que tiver direito 

por ação própria. Pretendendo o réu, porém, impedir a desistência, 

poderá alegar que não há condição de o bem ser devolvido no estado 

em que recebido ou com danos de pouca monta, mas é seu o ônus da 

prova.

20. No caso concreto, não cabia à Cesp fazer a prova pretendida 

pelo acórdão recorrido. Ela, como expropriante, tinha o direito de 

desistir da desapropriação, com base no art. 267, VIII, do CPC/1973, 

podendo a Aeroceânica buscar a reparação de perdas e danos em ação 

própria. Se esta pretendia impedir a desistência sob o fundamento de 

que a sua atividade mineradora tinha sido inviabilizada, cabia a ela 

provar esse fato impeditivo do direito de desistência e não o contrário.

21. Recurso Especial parcialmente conhecido, no que tange à 

alegação de violação ao art. 267, VIII, do CPC/1973, e, nessa parte, 

provido para homologar o pedido de desistência da desapropriação 

formulado pela Cesp em 1º grau, ressalvado o direito da Aeroceânica 

promover ação de perdas e danos para reparação de prejuízos que 

eventualmente lhe tenham, concretamente, sido causados.

ACÓRDÃO

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

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

Justiça: “Renovado o julgamento, após o voto do Sr. Ministro Francisco Falcão, 

acompanhando a divergência inaugurada pelo Sr. Ministro Herman Benjamin, 

a Turma, por maioria, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, deu-lhe 

provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Herman Benjamin, que lavrará 

o acórdão. Vencidos o Sr. Ministro Og Fernandes e a Sra. Ministra Assusete 

Magalhães.” Votaram com o Sr. Ministro Herman Benjamin os Srs. Ministros 

Mauro Campbell Marques e Francisco Falcão.

Dr(a). Rubens Ferraz de Oliveira Lima, pela parte recorrente: CESP 

Companhia Energética de São Paulo
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Dr(a). Roberto de Divitiis, pela parte recorrida: Exportadora e Importadora 

Aeroceânica Ltda

Dr(a). Pedro Ubiratan Escorel de Azevedo, pela parte interes.: Estado de 

São Paulo

Brasília (DF), 06 de dezembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 2.2.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de recurso especial interposto pela 

Companhia Energética de São Paulo – CESP, fundado nas alíneas “a” e “c” do 

permissivo constitucional, contra acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso do Sul, vazado nos termos da seguinte ementa (e-STJ, 

fl . 991):

Agravo de instrumento. Ação expropriatória de área localizada em região de 

usina hidrelétrica. Pedido de desistência antes de encerrada a fase probatória que 

defi niria se o imóvel foi ou não afetado pela inundação. Impossibilidade.

É possível, diante do interesse público, a desistência de ação expropriatória 

de área localizada em região de alagamento de usina hidrelétrica, mesmo após a 

fase de contestação e reconvenção, ainda que já tenha sido levantado o depósito 

indenizatório prévio, mas desde que o desistente comprove que a inundação não 

afetou fi sicamente o imóvel expropriando nem comprometeu a sua fi nalidade 

econômica, circunstância não ocorrida na espécie.

O referido julgado foi objeto de embargos de declaração, rejeitados nestes 

termos (e-STJ, fl . 1.011):

Embargos de declaração em agravo de instrumento, com vistas a suprir 

omissão para fins de prequestionamento. Desnecessidade de mencionar no 

acórdão os dispositivos legais invocados no recurso. Rejeitados.

Admite-se, excepcionalmente, a oposição de embargos declaratórios para 

fi ns de prequestionamento, mas os julgadores não estão obrigados a exaurir a 

matéria, respondendo um a um os questionamentos decorrentes dos dispositivos 

legais mencionados pela parte, se encontrado, na tese defendida pelo recorrente, 

motivo sufi ciente para fundamentar a decisão.
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Em suas razões, a recorrente aponta ofensa ao art. 267, VIII, do 

Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem assentou 

a impossibilidade de desistência da ação de desapropriação movida para a 

formação do lago da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta.

Aduz que o aresto impugnado dissentiu da jurisprudência desta 

Corte Superior e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto à 

desnecessidade de revogação do Decreto de utilidade pública para a formulação 

do pedido de desistência da ação de desapropriação, e da necessidade de prova 

cabal por ocasião da desfi guração do imóvel, que entende poder se dar enquanto 

não se efetue a indenização defi nitiva.

Colaciona precedentes deste Superior Tribunal de Justiça e de outros 

Tribunais de Justiça, com o fito de caracterizar o dissídio jurisprudencial 

proposto.

Quanto ao argumento atinente à descaracterização do imóvel, assevera que 

tanto o magistrado primevo quanto o Tribunal a quo incorreram em erro por 

deixar de apreciar prova robusta produzida naquele instrumento, concernente às 

fotografi as que corroborariam as assertivas da recorrente, e que a decisão estaria 

contrária às provas dos autos.

Sustenta que a Corte estadual, escorada em uma premissa falsa, decidiu 

a questão com base em laudo pericial incompleto e impugnado a respeito da 

descaracterização do imóvel, utilizado como prova emprestada e não submetida 

ao crivo do contraditório.

Alega que a expropriante nunca chegou a ser imitida na posse do imóvel, 

e por não lhe ter dado destinação o imóvel encontra-se em perfeitas condições 

para a simples restituição.

Ressalta que “em nenhum momento restou provado que o enchimento do 

lago na cota permitida inviabilizou as atividades da recorrida” (e-STJ, fl . 1.070), 

e que no vertente caso não houve um decreto expropriatório para o imóvel, 

mas uma Resolução da ANEEL, “facultando a expropriação de terras que se 

fi zerem necessárias à formação do lado da Usina do Porto Primavera dentro 

de um limine de 62.855,5320 ha (sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e 

cinco hectares, cinquenta e três deciares e vinte centiares), abrangendo diversos 

municípios nos Estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo” (e-STJ, fl . 1.070).

Assevera que referida resolução, revestida de decreto expropriatório, perdeu 

sua efi cácia em 24.2.2004, porquanto não renovada pela ANEEL.
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Pugna, assim, pelo provimento do recurso especial para autorizar a 

desistência do processo expropriatório.

Contrarrazões recursais apresentadas às e-STJ, fl s. 1.160-1.177.

Admitido o recurso especial na origem (e-STJ, fl s. 1.186/1.187), subiram 

os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal, por meio do parecer de e-STJ, fls. 

1.206/1.210, opinou pelo não conhecimento do recurso especial.

A Segunda Turma, na Sessão do dia 17.11.2016, por unanimidade, deferiu 

o pedido de intervenção do Estado de São Paulo no feito, com efeitos a partir 

daquela oportunidade. 

Prosseguindo-se no julgamento do presente recurso especial, verifi cou-se a 

existência de empate, razão pela qual o julgamento foi renovado para aguardar a 

presença do em. Min. Francisco Falcão, nos termos do art. 162, § 5º, do RISTJ.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): Para melhor entender o contexto 

do presente caso, impende fazer uma breve abordagem histórica do feito.

A Companhia Energética de São Paulo – CESP, promoveu ação de 

desapropriação em face de Exportadora e Importadora Aeroceânica, com vistas 

à aquisição de dois imóveis descritos nas plantas de referência PP-II-PR-D 307 

e PP-II-PR-D 313, para a formação do lago da Usina Hidrelétrica Engenheiro 

Sérgio Motta, que tinha autorização da ANEEL e do IBAMA para utilizar o 

nível operacional de 259m acima do nível do mar.

A expropriante elaborou laudo de avaliação das propriedades, e efetuou 

depósito no valor de R$ 322.883,86 (trezentos e vinte e dois mil oitocentos 

e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), destinados à recomposição 

patrimonial das terras e das benfeirorias ali existentes.

Nesse momento a expropriada ofereceu reconvenção nos autos da ação 

de desapropriação, pleiteando que fosse acrescida à indenização das terras e 

das benfeitorias, indenização pela perda dos direitos de exploração mineral 

que a empresa desenvolvia no referido terreno com a autorização dos órgãos 

competentes.
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Foi deferida pelo Juízo primário a imissão na posse dos terrenos, e 

autorizado o levantamento de 80% dos valores correspondentes (e-STJ, fl s. 

487/489), sendo requerido pela expropriante o sobrestamento da imissão prévia 

na área expropriada, até a renovação da licença de operação do lago da usina na 

cota em que se encontrava o imóvel expropriado.

Logo em seguida, a expropriante formulou pedido de desistência da 

ação de desapropriação, argumentando que a Licença de Operação n. 121/00, 

emitida pelo IBAMA, limitou o enchimento do lago somente até a cota de 

257m acima do nível do mar, sob pena de se ter caracterizado crime ambiental, 

desaparecendo, assim, o interesse público na expropriação, pois o imóvel estaria 

fora da área de inundação.

O magistrado de piso indeferiu o pedido de desistência, em virtude da 

ausência de ato administrativo válido para tanto, entendendo não ser a CESP 

ente legítimo à formulação de tal pleito.

Dessa decisão, foi interposto o agravo de instrumento que consubstancia o 

objeto do presente feito.

Ainda no curso da ação principal, para o fi m de atestar e quantifi car os 

requeridos direitos minerários, a expropriada propôs uma ação cautelar de 

produção antecipada de provas, que apurou as condições dos imóveis diante da 

formação do lago da usina, o impacto nas atividades desenvolvidas pela empresa, 

e o valor das jazidas de minério que a empresa deixaria de explorar.

Ao apreciar o recurso de agravo de instrumento da CESP, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso superou a questão em que se escorava a 

decisão agravada, entendendo não ser exigível a revogação individualizada do 

ato expropriatório, até porque o referido ato englobava diversos imóveis que 

seriam utilizados para a mesma fi nalidade.

Todavia, com base nos elementos coligidos nos autos, a Corte estadual 

decidiu pelo indeferimento do pedido de desistência, tendo em vista a ausência 

de provas da não afetação dos terrenos e das atividades desenvolvidas pela 

expropriada, ressalvando, contudo, a possibilidade de que novo pedido fosse 

apresentado no Juízo processante, munido de provas que atestem a não afetação 

dos imóveis.

E é contra o referido acórdão que se volta o recurso especial ora em exame.

Como se dessume do acima relatado, a recorrente pretende que seja 

declarado seu direito à desistência do processo de desapropriação por utilidade 
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pública de imóvel, cujo direito de exploração mineral fora avaliado em R$ 

83.132.410,57 (oitenta e três milhões cento e trinta e dois mil quatrocentos e 

dez reais e cinquenta e sete centavos).

Toda a argumentação desenvolvida pela CESP desde as instâncias de 

origem se amparam basicamente nas seguintes assertivas:

I. A CESP nunca se imitiu na posse dos terrenos da empresa recorrida;

II. A redução, pelo IBAMA, do limite operacional da usina hidrelétrica, 

alterando a cota de alagamento inicialmente prevista em 259m, para 257m 

acima do nível do mar, fez com que o rio mantivesse sua calha natural, não 

atingindo as propriedades da recorrida;

III. A mineradora nunca deixou o imóvel e nunca interrompeu suas 

atividades de extração mineral;

IV. A desnecessidade de prosseguir com a expropriação de uma área de que 

o Poder Público não precisará, evitando o indevido gasto de dinheiro público.

Todavia, o recurso especial não supera o exame de admissibilidade, como 

bem se destacou na percuciente manifestação do Ministério Público Federal, da 

lavra da eminente Subprocuradora-Geral da República Dra. Gilda Pereira de 

Carvalho.

Primeiramente, no que se refere à interposição do recurso com base na 

alínea “c” do permissivo constitucional, esta Corte tem decidido, reiteradamente, 

que, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, deve haver o 

cotejo analítico, expondo-se as circunstâncias que identifi cam ou assemelham 

os casos confrontados, a fi m de demonstrar a similitude fática entre os acórdãos 

impugnado e paradigmas, bem como a existência de soluções jurídicas diferentes, 

nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, § 2º, do RISTJ.

No entanto, na hipótese dos autos, não houve essa demonstração, uma vez 

que a parte recorrente se limitou a citar ementas de julgados, sem proceder à 

necessária realização do cotejo analítico.

Ainda que superado esse ponto, impende frisar que os precedentes 

colacionados pela recorrente dizem com a possibilidade de desistência do 

processo de expropriação de imóveis que guardam as mesmas características 

de antes da imissão na posse, enquanto o acórdão recorrido assentou não haver 

prova do não comprometimento da área do imóvel pelo enchimento do lago 

da usina. Essa circunstância, portanto, também inviabiliza o conhecimento do 

recurso pela divergência, haja vista a ausência de similitude fática dos casos.
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A respeito desse assunto, o seguinte julgado:

Processual Civil. [...] Divergência jurisprudencial.

[...]

2. Nos termos da jurisprudência pacífi ca do STJ, a divergência jurisprudencial, 

autorizativa do recurso especial interposto com fundamento na alínea “c” do inciso 

III do art. 105 da Constituição Federal, requer comprovação e demonstração, esta, 

em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que confi gurem o 

dissídio, mencionando-se e cotejando-se as circunstâncias que identifi quem ou 

assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples 

transcrição de ementas ou votos.

[...]

(EDcl no AgRg no AREsp 257.377/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 

2.4.2013)

Portanto, o recurso especial não pode se conhecido pelo suscitado dissídio 

pretoriano.

Antes de examinar o apelo fundamentado na alínea “a” do permissivo 

constitucional, são necessários alguns esclarecimentos.

O primeiro é que o pedido de desistência da ação de desapropriação 

perfaz o próprio objeto deste REsp 1.368.773/MS, e se apresenta ainda como 

pedido incidental no REsp 1.527.256/MS, que versa sobre as demais questões 

tratadas no curso do indigitado processo expropriatório, e cujo julgamento já se 

iniciou, encontrando-se com o pedido de vista do eminente Ministro Hermam 

Benjamim.

O segundo é que não se discute nos autos o momento processual em que 

foi manifestado o pedido de desistência, sendo certo que poderia ser formulado 

a qualquer tempo, antes do pagamento do preço, mesmo após o transito em 

julgado da ação, desde que o imóvel possa ser restituído no estado em que 

recebido, ou com danos de pouca monta.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:

Processual Civil e Administrativo. Desapropriação por utilidade pública. 

Desistência. Autorização administrativa. Possibilidade. Ausência de imissão na 

posse e do pagamento do preço justo.

1. A jurisprudência da Corte admite a desistência da ação expropriatória, antes 

da realização do pagamento do preço justo, desde que seja possível devolver ao 

expropriado o imóvel no estado em que se encontrava antes do ajuizamento da ação.
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2. A declaração de desistência de uma ação de desapropriação pode ser 

efetivada por diversos meios, não se restringindo à edição de lei ou decreto 

revogando expressamente o decreto expropriatório.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1.397.844/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

17.9.2013, DJe 24.9.2013)

Nesse sentido não se opôs o Tribunal de origem, que fez registrar no voto 

condutor no aresto recorrido:

Como se viu, a principal controvérsia posta neste recurso consiste em saber 

se é possível ou não, no presente momento, a desistência da ação expropriatória 

movida pela CESP em face da agravada.

Do ponto de vista jurídico e mesmo do ponto de vista administrativo, entendo 

que é possível a desistência da expropriatória, mesmo após a citação, se estiver 

em jogo o interesse público e conforme as circunstâncias, devendo, por isso, cada 

caso ser analisado em suas particularidades. (e-STJ, fl s. 987/988)

A controvérsia então reside, como bem delimitou a Corte a quo, em saber 

se o represamento da Usina inviabilizou ou não as atividades da requerida ou, 

em caso negativo, se há riscos de que isso venha a acontecer, para que se possa 

decidir acerca do deferimento ou não do pedido de desistência.

O que se observa, contudo, é que o Tribunal de origem postou como 

obstáculo ao reconhecimento do direito à desistência, a ausência de provas por 

parte da recorrente, que amparassem a alegação de que os terrenos da recorrida 

não seriam atingidos na formação do lago da usina, inviabilizando a atividade 

econômica ali exercida.

O aresto recorrido decidiu a questão registrando o que se segue (e-STJ, fl s. 

988/989):

Ultrapassado este óbice, resta saber se o represamento da Usina inviabilizou ou 

não as atividades da requerida ou, em caso negativo, se há riscos de que isso venha a 

ocorrer no futuro.

Ora, se tal fato ocorreu ou vier a ocorrer, entendo que não é possível a desistência, 

sob pena de afronta ao principio da instrumentalidade, bem como da economia e 

celeridade processuais.

Em primeiro lugar, não faz sentido, em se homologando a desistência da 

ação, remeter a requerida à busca dos meios ordinários, por intermédio de ação 

autônoma, para obter a composição de eventuais prejuízos, com desprezo da 
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ação reconvencional ajuizada, cujo aforamento não é vedado, expressamente, 

pelo Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Em segundo lugar, porque, em sendo comprovado que a inundação 

inviabilizou a exploração da jazida de minério, com a homologação da desistência, 

a requerida seria compelida a se utilizar da ação de desapropriação indireta, que 

é a ação cabível posta à disposição do particular para se defender contra o 

apossamento abusivo e irregular do imóvel.

De acordo com o laudo assinado pelo perito judicial, em 7 de maio de 2002, à 

f. 116 (f. TJ-MS 371), portanto na segunda fase de enchimento do lago, cujo limite 

era de 257/259m (a primeira fase era de 253m), “a construção da Usina Hidrelétrica 

Sérgio Motta (Porto Primavera) vem interrompendo as atividades empresariais da 

Exportadora e Importadora Aeroceânica Ltda (Empresa), desde o ano de 1999 (Anexo 

VI)” e “agora, como as instalações da Empresa estão dentro da área de segurança 

do lago de inundação da barragem, ocorre a efetiva desapropriação das mesmas, 

impossibilitando a Empresa o exercício de Direitos Minerários, conforme concedidos 

pelos órgãos competentes, inviabilizando a continuidade de suas atividades”.

A agravante pediu desistência da ação (f. TJ-MS 268/272), justifi cando que a 

diminuição da cota de inundação de 259m para 257m (segunda fase), conforme 

fi caram excluídos da área de inundação do lago artifi cial da Usina Hidrelétrica 

Eng. Sérgio Motta.

Para tanto, juntou aos autos cópia da “Renovação da Licença de Operação n. 

121/00”, datada de 3.5.2002, válida por um ano, na qual está registrado que o 

órgão ambiental autoriza “a operação na cota 257m”.

Entretanto, no verso do referido documento consta, na cláusula 28 (Condições 

Específi cas) que a CESP, ora agravante, deveria “dar continuidade ao programa de 

avaliação do comportamento sedimentológico para a fase reservatório cota 253 e 

257/259m” e a “análise e verifi cação dos efeitos da elevação do lençol freático, como 

resultado do enchimento do reservatório na cota 257/259m” (f. TJ-MS 273).

Apesar disso, a agravante, ao pedir a desistência da ação expropriatoria, não 

trouxe aos autos, como lhe competia, qualquer estudo técnico comprovando os 

efeitos da elevação do lençol freático, relativamente à área exproprianda. Em 

realidade, pelo que consta dos autos, não há prova segura de que a limitação do 

represamento, seja ele 257 ou 259m, não tenha afetado a área de exploração da 

requerida.

Além disso, há notícias de que não houve pedido de desistência em processos 

de expropriação referentes a outras áreas lindeiras inclusive de propriedade da 

requerida, como esta informa à f. TJ-MS 59, circunstância que coloca em dúvida a 

licitude do presente requerimento de desistência.

Esses os motivos que me levam a negar provimento ao agravo.
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Nota-se, então, que a Corte estadual entendeu pela impossibilidade da 

desistência da ação de expropriação, pois há laudo pericial comprovando que 

a formação do lago da represa comprometeu a plena atividade de exploração 

da jazida de minério pela empresa proprietária do terreno, e que caberia ao 

expropriante autor trazer aos autos a prova de que o limite da elevação do lençol 

freático não comprometeria a propriedade, o que não ocorreu.

O acórdão recorrido ainda registra, expressamente, que o laudo pericial 

acostado aos autos dá conta da interrupção das atividades empresariais da 

recorrida desde o ano de 1999, mesmo considerando que a cota de inundação 

não atinja os 259m, e se restrinja aos incontroversos 257m, tendo em vista que 

as instalações da empresa se encontram dentro da área de segurança do lago de 

inundação da barragem.

A atenta leitura do aresto revela que o verdadeiro cerne da controvérsia 

nem se atém propriamente à elevação ou não da lâmina de água do rio à cota 

259m ou 257m acima do nível do mar, mas à inviabilização, após o enchimento 

do lago da represa, das atividades econômicas que a empresa desenvolvia na área 

em questão, em virtude do empecilho técnico imposto.

O próprio relatório do aresto já dispensava especial atenção à questão 

(e-STJ, fl . 986):

A agravada, ao apresentar contra-razões, acompanhadas de diversas cópias de 

documentos, sustenta o acerto do ato impugnado, destacando:

a) quando do inicio das atividades da agravada e antes do projeto da Usina 

Hidrelétrica, o nível máximo da lâmina de água do Rio Paraná era de 239,80 

metros, e, com o enchimento do reservatório, durante a 2ª fase, passou para 

259 metros, sofrendo um aumento médio de 20 metros, o que tomou inviável 

a exploração da jazida, em virtude da elevação dos custos extrativos, conforme 

demonstra o item 22 do laudo pericial judicial acostado pela própria agravante.

E nesse quadro, a argumentação que foi reconhecida pela Corte de origem 

era a de haver comprometimento das atividades de exploração mineral que a 

empresa exercia na localidade, ante a inviabilidade técnica da exploração, até 

mesmo decorrente da elevação dos custos da produção mineral, diante do novo 

perfi l hidrográfi co da região.

Em acréscimo, o acórdão recorrido ainda adverte que, na indigitada 

Licença de Operação emanada do IBAMA, em que foi reduzida a cota de 

elevação da lâmina de água do Rio Paraná, para o funcionamento da usina, havia 
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a determinação de estudo comportamental sedimentológico para o atingimento 

da cota 259m, anteriormente prevista, o que apontaria para a possibilidade, 

mesmo que futura, do alagamento dos terrenos pertencentes à recorrida.

Nesse contexto, ainda que se considere imputável ao particular o ônus 

de provar fato impeditivo ao direito de desistir da desapropriação, o caso 

é que o pedido de desistência foi indeferido com base nas provas periciais 

existentes nos autos, e que comprovavam, até o momento em que formulado, o 

comprometimento da atividade econômica desenvolvida pela empresa detentora 

dos direitos minerários dos terrenos.

Ou seja, a prova existente nos autos milita contra o pedido do expropriante, 

razão pela qual fora indeferido, até que o autor trouxesse elementos que 

desconstituíssem aquelas constatações.

Portanto, quanto à alegação de ofensa ao art. 267, VIII, do Código de 

Processo Civil, a irresignação também não reúne condições de admissibilidade, 

uma vez que se ampara unicamente em elementos de prova que não foram 

fi rmados na Corte estadual, o que acaba por contrariar toda a moldura fática ali 

estabelecida.

Em outras palavras, entendo que qualquer esforço na tentativa de identifi car 

não só o direito à desistência do processo de desapropriação das referidas 

áreas, mas também o não comprometimento dos terrenos e das atividades de 

exploração mineral do particular, afronta diretamente as premissas sobre as 

quais foi erigido o acórdão impugnado, o que atrai, indiscutivelmente, a vedação 

da Súmula 7/STJ.

Não se pode ter estabelecido como premissa o fato de o imóvel poder ser 

restituído no estado em que recebido, ou com danos de pouca monta, pois tal 

premissa não foi fi rmada no acórdão dos autos.

Vale frisar, como bem salientou o Parquet federal, que o fundamento 

central adotado para a negativa do pedido de homologação da desistência é que, 

no estágio em que a instrução processual se encontra, ainda não há provas de 

que as atividades desenvolvidas em decorrência da desapropriação não hajam 

afetado o imóvel.

Tanto o é que o próprio parecer do MPF ainda contemplou a possibilidade 

de que o expropriante formulasse novo pedido de desistência, desta vez 

acompanhado de provas que atestassem a não afetação das terras pertencentes à 

recorrida.
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Conveniente a reprodução da seguinte passagem do indigitado parecer:

14. Na interposição em tela, a recorrente chega a juntar documentos novos no 

intuito de provar que o enchimento do lago não inviabilizou nem inviabilizará as 

atividades da recorrida e, em decorrência disso, requer a homologação do pedido 

de desistência.

15. Todavia, a pretensão esbarra em dois óbices. Um deles é o verbete sumular n. 

7/STJ, segundo o qual “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 

especial”. O outro é a falta de interesse recursal.

16. Com efeito, conforme dito alhures, malgrado tenha indeferido o pedido de 

desistência, a instância a quo ressalvou a possibilidade de, em vindo o autor da 

demanda (ora recorrente) a apresentar provas de que os imóveis da recorrida não 

foram nem serão afetados, poderá ser formulado novo pedido nos mesmos autos.

17. Daí se infere que, agora munido de elementos de prova tendentes a 

demonstrar os requisitos que o Tribunal de origem entendeu ausentes para 

justifi car a homologação da desistência, o autor da demanda há de dirigir-se 

àquele mesmo Tribunal, que, aliás, diversamente da superior instância, não está 

impedido de reexaminar provas. As portas da Corte de segundo grau continuam 

abertas ao ora recorrente para apresentar as mesmas alegações trazidas no 

recurso em comento. Daí a inviabilidade de apreciação do mérito recursal ante a 

evidente falta de interesse da parte.

18. Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo não conhecimento 

do recurso especial.

Como visto, não foi mitigado o direito potestativo de que o recorrente 

formulasse o pedido de desistência do processo de desapropriação, mas 

condicionado à apresentação de provas que amparassem sua pretensão.

Impende salientar, mais uma vez, que a Corte a quo não tomou como 

verdades absolutas as conclusões do questionado laudo pericial, decidindo 

apenas que até aquele momento o expropriante não constituiu a prova que lhe 

incumbia, podendo fazê-lo em momento oportuno nos autos da ação originária.

Nessa senda, qualquer tentativa de desconstituir tais premissas de fato 

fi rmadas na origem demandaria a análise das provas dos autos, providência 

obstada pela Súmula 7/STJ.

Nesse sentido:

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. 

Afronta ao art. 535 do CPC. Inexistência. Telefonia. Responsabilidade civil. Dano 

moral. Ausência de comprovação. Necessidade de reexame de prova. Súmula 7 do 

STJ. Incidência.
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1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, inc. II, do CPC, quando o Tribunal de 

origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, 

assim como não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da 

parte e inexistência de prestação jurisdicional.

2. A instância ordinária entendeu tratar-se de mero descontentamento, e não 

de dano passível de indenização, acentuando que a linha bloqueada não impediu 

o pleno exercício das atividades comerciais do recorrente, pois este possuía 

outras linhas em uso, as quais eram de conhecimento de seus clientes.

3. Nessas condições, para modificar as conclusões da Corte local, seria 

imprescindível o reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em 

sede de recurso especial, nos termos preconizados na Súmula 7/STJ: “A pretensão 

de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 541.276/MS, de minha relatoria, julgado em 16.10.2014, DJe 

14.11.2014)

De outra ponta, se a ação de desapropriação, tal como concebida, exerce o 

papel de expropriar o bem de propriedade ou uso do particular mediante justa 

indenização para recompor seu patrimônio com o equivalente a outro bem ou 

com os rendimentos que dele provenha, a tentativa de relegar o particular às vias 

ordinárias para pleitear perdas e danos provocados pelo Poder Público é negar a 

essência e a efetividade da própria ação.

Com relação ao destino de outros processos de desapropriação aforados 

em áreas contíguas, e para os quais foram acolhidos os pedidos de desistência, 

entendo que tais argumentos não possuem o pretendido caráter de conduzir à 

conclusão da não afetação dos imóveis em tela.

Tratam-se, de fato, de conclusões tiradas no bojo de outros processos 

que tramitaram no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em relação 

a áreas supostamente contíguas às relacionadas no presente feito, em que se 

fi rmou a tese do não atingimento do terreno, e, portanto, ausente o interesse 

público.

Entretanto, tais elementos não fi zeram parte do acórdão recorrido, e pelas 

mesmas razões não podem servir de subsídio às conclusões propostas, pois 

como dito, não cumpre ao STJ o papel investigativo de buscar verdade real das 

questões postas ao seu exame, estando adstrito às teses jurídicas.

Ademais, o próprio Juízo primário, ao indeferir a reunião de outros feitos 

relacionados a quatro terrenos de propriedade da mesma empresa ora recorrida, 



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 383-543, julho/setembro 2017 469

que estariam supostamente nas mesmas condições, já registrava as possíveis 

peculiaridades de cada área, não sendo necessariamente extensiva a todos a 

mesma decisão.

Consta, inclusive, que outro terreno contíguo de propriedade do sócio 

majoritário da empresa recorrida também foi objeto de desapropriação perfeita 

e acabada, e nem por isso essa conclusão pode se aplicar automaticamente aos 

outros terrenos, dadas suas eventuais peculiaridades.

Por fim, ainda que se admitisse o exame de provas neste pedido de 

desistência formulado já na instância especial, penso que tal exame estaria 

adstrito a novas provas que a recorrente eventualmente trouxesse junto ao 

pedido, conforme fora facultado no Tribunal de origem, e como sugeriu o 

Parquet.

Todavia, entendo que a parte insurgente não produziu as aludidas provas 

da não afetação do imóvel em questão nos autos da ação principal, vindo 

formular o novo pedido já em sede de recurso especial, e desacompanhado de 

qualquer prova conclusiva.

Quer dizer, ao invés de produzir oportunamente as provas que lhe 

incumbia e apresentá-las nas instâncias de instrução, a recorrente quedou-se 

inerte aguardando que esta Corte Superior lhe contemplasse com provimento 

que lhe autorizasse a desistência a partir das suas meras alegações.

Em amparo a sua argumentação, a recorrente somente fez juntar um 

documento que batizou de “Laudo Pericial Constatativo” (e-STJ, fls. 

1.120/1.136), em que constam fotografi as que seriam supostamente das áreas 

em litígio, além de uma exposição descritiva.

A despeito de a conclusão enunciada pelo perito ser de que as áreas não 

teriam sofrido qualquer prejuízo decorrente do enchimento do lago da represa, 

o referido laudo contém a seguinte passagem:

Através deste relatório, podemos constatar que a cota máxima da água, 

anterior à formação do lago, foi de 259,307m. Após o enchimento da represa, 

temos que a cota máxima alcançada foi de 259,797m, demonstrando que o nível 

máximo da água teve um aumento pouco expressivo após a formação do lago, 

aproximadamente 0,50m.

Ora, ainda que o objetivo da citada perícia fosse a constatação do não 

atingimento dos terrenos ante a dita pequena elevação do nível do rio, o que 

se infere é que a lâmina de água superou a cota de operação autorizada pelo 

IBAMA, e que a recorrente insistiu em dizer que não seria alcançada.
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A julgar pelo referido documento, cai por terra toda a argumentação da 

CESP, no sentido de que o enchimento do lago da barragem não atingiria a cota 

259m acima do nível do mar, e tal como aferido no Tribunal de origem, entendo 

não haver nos autos qualquer elemento de prova que autorize a desistência da 

ação de desapropriação

Não obstante, impende registrar que o citado documento não possui 

qualquer caráter conclusivo irrefutável, pois constitui laudo técnico 

encomendado pela recorrente, sobre os quais não se permite a aferição de 

veracidade, não se viabilizando a identifi cação das áreas em litígio, nem mesmo 

das instalações da empresa recorrida ou da atividade econômica exercida, não 

havendo logradouros, logotipos, ou qualquer indicador do gênero.

Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do REsp 1.368.773/MS, 

tendo em vista o não atendimento da condição imposta pelo Juízo processante 

para o acolhimento do pedido de desistência da ação expropriatória.

É como voto.

Caso fi que vencido e seja acolhido o pedido de desistência da ação de 

desapropriação em comento, fi cará prejudicado o REsp 1.527.256/MS, uma 

vez que o apelo cuida das demais questões de mérito envolvendo a mesma 

expropriação.

Se vencedor, e rejeitado o pedido de desistência, deve-se prosseguir com 

o julgamento do REsp 1.527.256/MS, a partir do voto-vista do eminente 

Ministro Hermam Benjamim, razão pela qual, na qualidade de relator, reitero o 

voto que já fora oportunamente apresentado.

VOTO-VENCEDOR

O Sr. Ministro Herman Benjamin:

1. Histórico da demanda

Com autorização da Aneel, dada pela Resolução 30/1999, a Cesp ajuizou 

ações de desapropriação de uma série de imóveis para formação do lago da 

Usina Hidrelétrica de Porto Primavera, entre as quais quatro relativas a imóveis 

da Aeroceânica, mas em duas houve homologação de pedido de desistência, 

apesar da oposição da expropriada.
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Na desapropriação tratada nestes autos, a reparação considerada devida foi 

fi xada em valor elevado, em virtude de o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do 

Sul ter considerado devida, também, a indenização dos direitos de exploração 

mineral de sílex, areia industrial e cascalho, que lhe foram concedidos pelas 

Portarias de Lavra 896/90 e 265/91. A indenização para esses direitos foi fi xada 

em R$ 83.132.410,57 e hoje montaria a cerca de novecentos e setenta milhões de 

reais.

Em determinado momento, a Cesp requereu a desistência da desapropriação, 

justifi cando a iniciativa com o fato de que o lago da hidrelétrica, por restrição 

estabelecida pelo Ibama, já não poderia ter a altura inicialmente prevista e, 

consequentemente, o imóvel em tela não seria mais alagado, razão pela qual era 

desnecessária sua desapropriação.

O pedido de desistência foi indeferido no 1º grau, motivo por que a Cesp 

interpôs Agravo de Instrumento, que não foi provido pelo TJMS, que decidiu 

que a desistência era, em tese, possível, “desde que o desistente comprove que a 

inundação não afetou fi sicamente o imóvel expropriando nem comprometeu a sua 

fi nalidade econômica, circunstância não ocorrida na espécie” (fl . 991).

2. Relação entre os REsps 1.368.773 e 1.527.256

No REsp 1.368.773, interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo 

constitucional, a Cesp pretende a homologação do seu pedido de desistência da 

desapropriação formulado em 1º grau, enquanto no REsp 1.527.256, trazido 

para julgamento conjunto, são discutidas outras questões, notadamente a 

pretensão de exclusão de juros compensatórios do valor indenizatório.

3. Novo pedido de desistência, formulado diretamente no STJ, deve ser 

examinado no REsp 1.527.256 se não provido o REsp 1.368.773

Às fl s. 1.262-1.269 destes autos e 2.426-2.437 do REsp 1.527.256, a Cesp 

formula novo pedido de desistência.

Na hipótese de ser provido este REsp 1.368.773, esse novo pedido de 

desistência fi cará naturalmente prejudicado, pois haverá a homologação do 

primeiro, formulado ainda no 1º grau. Se, porém, a este for negado provimento, 

a decisão sobre a nova pretensão de desistência deverá ser tomada no REsp 1.527.256.

Embora cabível novo pedido de desistência, uma vez que a jurisprudência 

do STJ e, antes dele, do STF fi rmou o entendimento de ser possível requerê-
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la a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, desde que antes do 

pagamento integral do preço, o local correto para a apreciação dessa nova 

pretensão de desistência, manifestada diretamente no STJ, são os autos do REsp 

1.527.256 em que se questiona a desapropriação propriamente dita.

O REsp 1.368.773 foi interposto nos autos de Agravo de Instrumento 

contra a decisão do Juiz de 1º grau que indeferiu pedido de desistência, em 

decisão confi rmada pelo TJMS. Assim, o que cabe decidir nele é se essa primeira 

desistência deve ser homologada ou não. Novo pedido deve ser examinado, se 

for o caso, é nos autos da desapropriação, ou seja, nos autos do REsp 1.527.256.

4. Recurso com base no dissídio jurisprudencial

No que se refere à interposição do recurso com base na alínea “c” do inciso 

III do art. 105 da Constituição, correto o voto do eminente Relator pelo não 

conhecimento, uma vez que não foi feito o necessário cotejo analítico.

5. Direito à desistência de desapropriação e fato impeditivo do exercício deste

No que concerne à alegada violação ao art. 267, VIII, do CPC/1973, o 

recurso já é passível de conhecimento, pois não vislumbro óbice trazido pela 

Súmula 7/STJ. Entendo que o problema se resolve por uma questão de direito, 

pertinente ao ônus da prova.

No meu sentir, o acórdão recorrido imputou indevidamente à desapropriante 

o ônus de provar que o imóvel de cuja expropriação pretende desistir não foi afetado 

fi sicamente ou em sua fi nalidade econômica.

Que foi fi xada essa condição para a desistência, vê-se da própria ementa do 

acórdão recorrido (fl . 991):

Agravo de instrumento. Ação expropriatória de área localizada em região de 

usina hidrelétrica. Pedido de desistência antes de encerrada a fase probatória que 

defi niria se o imóvel foi ou não afetado pela inundação. Impossibilidade.

É possível, diante do interesse público, a desistência de ação expropriatória 

de área localizada em região de alagamento de usina hidrelétrica, mesmo após a 

fase de contestação e reconvenção, ainda que já tenha sido levantado o depósito 

indenizatório prévio, mas desde que o desistente comprove que a inundação não 

afetou fi sicamente o imóvel expropriando nem comprometeu a sua fi nalidade 

econômica, circunstância não ocorrida na espécie.

Por que a exigência era indevida, passo a explicar.
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A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que é possível a 

desistência da desapropriação, desde que ainda não tenha havido o pagamento 

integral do preço e, em sua essência, o imóvel possa ser devolvido sem alteração 

substancial que impeça sua utilização como antes era possível.

O raciocínio subjacente é o de que, se a desapropriação se faz por utilidade 

pública ou interesse social, uma vez que o imóvel já não se mostre indispensável 

para o atingimento dessas fi nalidades, deve ser, em regra, possível a desistência 

da desapropriação, com a ressalva do direito do atingido à ação de perdas e 

danos. Essa desistência, porém, não mais será possível se já tiver sido pago 

integralmente o preço, pois nessa hipótese já se terá consolidado a transferência 

da propriedade do expropriado para o expropriante, ou se tiverem sido feitas 

alterações de tal monta no imóvel que impeçam que ele possa ser utilizado como 

antes.

O leading case dessa segunda hipótese de impossibilidade da desistência da 

desapropriação parece ter sido o REsp 38.966, julgado nesta Segunda Turma, 

que teve a ementa:

Desapropriação. Desistência. Impossibilidade, no caso de irreversibilidade do 

ato expropriatório.

I - A jurisprudência é no sentido de que pode o expropriante desistir da 

expropriatória antes de verifi car-se o pagamento do preço, independentemente 

da vontade do expropriado, com ressalva a este da ação de perdas e danos. 

Todavia, não alcança casos como o presente, em que o expropriante não tem 

condições de devolver o bem no estado em que o recebeu ou com danos 

de pouca monta que, em outra ação, pudessem ser avaliados. Com efeito, o 

expropriante, na espécie, construiu no imóvel expropriado escola, campo de 

futebol, parque infantil, gramados, avenida, com a canalização de córrego e, 

finalmente, permitiu a invasão de favelados, incentivando-os com a ligação 

de agua e luz. Nessas circunstancias, tornado irreversível o ato expropriatório, 

impossível admitir-se a desistência da respectiva ação.

II - Ofensa ao art. 20 do Decreto-Lei n. 3.365, de 1941, não caracterizada. 

Dissidio pretoriano não demonstrado.

III - Recurso Especial não conhecido.

(REsp 38.966/SP, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Turma, 

julgado em 21.02.1994, DJ 14.03.1994, p. 4.498)

Com esse julgado, houve certa alteração na jurisprudência. Até então, o 

entendimento, existente já no Supremo Tribunal Federal, era simplesmente de 
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que a desistência da desapropriação era possível, mas o proprietário do imóvel 

tinha direito a ação de perdas e danos para reparação de eventuais prejuízos:

- Recurso extraordinário. Desapropriação. Desistência, após imissão do 

desapropriante na posse do imóvel. Tem a jurisprudência do STF admitido a 

possibilidade de desistência da desapropriação, independentemente do 

consentimento do expropriado. Precedentes do STF. Fica ressalvado ao 

expropriado, nas vias ordinárias, ingressar com ação para a reparação dos danos 

sofridos, pelos atos de desapropriação que aconteceram, desde a imissão da 

autora na posse do imóvel, até a reintegração do expropriado na posse do bem. 

Desistência da ação homologada, julgando-se extinto o processo, condenado 

o expropriante a pagar honorarios advocaticios e ressalvado ao expropriado 

pleitear, em ação próopria, ressarcimento de eventuais prejuizos sofridos. Julgam-

se, em consequencia, prejudicados os recursos extraordinários.

(STF, RE 99.528, Relator: Min. Néri da Silveira, Primeira Turma, julgado em 

29.11.1988, DJ 20.03.1992)

A partir do julgamento do REsp 38.966/SP, surgiu uma hipótese de 

impossibilidade de desistência da desapropriação. Se for demonstrado que não 

há condição de o bem ser devolvido no estado em que recebido ou com danos 

de pouca monta, não se admitirá a desistência.

A questão está em que a regra é o direito de desistência da desapropriação. 

Contra este, pode ser alegado fato impeditivo, consistente na impossibilidade de 

o imóvel ser devolvido como recebido ou com danos de pouca monta, mas, 

justamente por ser fato impeditivo do direito do expropriante, é ônus do expropriado 

provar a sua existência.

Trata-se de aplicação da tradicional regra que vinha consagrada no art. 

333, II, do CPC/1973:

Art. 333 - O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modifi cativo ou extintivo do 

direito do autor.

Ela, aliás, vem repetida no art. 373 do CPC/2015:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 383-543, julho/setembro 2017 475

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modifi cativo ou extintivo do 

direito do autor.

Como a regra é a possibilidade de desistência da desapropriação, o desistente não 

tem de provar nada para desistir, cabendo ao expropriado requerer as perdas e danos a 

que tiver direito por ação própria.

Pretendendo o réu, porém, impedir a desistência, poderá alegar que há condição 

de o bem ser devolvido no estado em que recebido ou com danos de pouca monta, mas é 

seu o ônus da prova.

No caso dos autos, portanto, o acórdão do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso fez exigência indevida ao condicionar a homologação do pedido de 

desistência a que a Cesp “comprove que a inundação não afetou fi sicamente 

o imóvel expropriando nem comprometeu a sua finalidade econômica, 

circunstância não ocorrida na espécie”.

Transcrevo trecho do voto do eminente Relator que mostra que foi isso o 

que o acórdão recorrido fez:

Ou seja, não foi mitigado o direito potestativo de que o recorrente formulasse 

o pedido de desistência do processo de desapropriação, mas condicionado à 

apresentação de provas que amparassem sua pretensão.

Impende salientar, mais uma vez, que a Corte a quo não tomou como verdade 

absoluta as conclusões do questionado laudo pericial, decidindo apenas que 

até aquele momento o expropriante não constituiu a prova que lhe incumbia, 

podendo fazê-lo em momento oportuno nos autos da ação originária.

E o acórdão recorrido não dispôs como fato que estava provado ser 

impossível restituir o imóvel como se encontrava antes. O que ele estabeleceu 

é que a Cesp não tinha feito essa prova. Tanto é assim que ele deixou aberta 

a possibilidade de novo pedido de desistência no futuro, como se vê do trecho 

fi nal do voto do Relator (fl s. 989-990):

Ressalvo, contudo, que, em sendo comprovado, sem sombra de dúvidas, 

após a conclusão da fase de instrução processual, que realmente não foram nem 

serão afetados os imóveis da requerida pelas diversas fases do represamento, 

obviamente que a desistência poderá ser requerida novamente, para que o 

processo não se transforme em meio de enriquecimento ilícito da exproprianda.

Todavia, não cabia à Cesp fazer a prova pretendida pelo acórdão recorrido. 

Ela, como expropriante, tinha o direito de desistir da desapropriação, com base no art. 
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267, VIII, do CPC/1973, podendo a Aeroceânica buscar a reparação de perdas e 

danos em ação própria.

Se a Aeroceânica pretendia impedir a desistência sob o fundamento de que 

a sua atividade mineradora tinha sido inviabilizada, cabia a ela provar esse fato 

impeditivo do direito da Cesp desistir, e não o contrário.

Não tendo sido provado o fato impeditivo do direito da Cesp desistir, é de 

ser provido o seu recurso, para homologar o pedido de desistência.

À Aeroceânica, naturalmente, fi cará aberta a possibilidade de ajuizar ação 

de perdas e danos para recomposição dos prejuízos que lhe tenham sido causados, 

inclusive à sua atividade minerária de sílex, areia industrial e cascalho, sejam eles 

no montante de R$ 970 milhões, sejam em valor menor ou maior.

6. Das quatro desapropriações ajuizadas contra a requerida, houve homologação 

da desistência em duas

Embora já tenha concluído pela adequação da homologação, peço vênia 

para registrar o fato de que, inicialmente, eram quatro as ações de desapropriação 

ajuizadas pela Cesp contra a Aeroceânica. Além dos processos 021.00.020712-

1 e 021.00.030741-0, ainda em curso, havia os processos 021.00.020711-3 

e 021.00.000013-3, tratando de áreas contíguas, nos quais a desistência das 

desapropriações foi homologada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do 

Sul.

Transcrevo parte do voto do relator do Agravo 020.02.007781-0, Des. 

Luiz Carlos Santini, cuja conclusão é pela homologação da desistência da 

desapropriação 021.00.000013-3 (destaque não consta do original):

O recurso deve ser provido.

Ocorre que, conforme verifi ca-se nos autos, a agravante está demonstrando 

que o interesse público em desapropriar a área da agravada desapareceu com a 

limitação da cota de operação em 257 metros acima do nível do mar e com o não-

atingimento do mesmo imóvel pelas águas da represa.

A dúvida sobre a necessidade da expropriação do bem foi verifi cada logo, 

inclusive, consta à f. 73 petição da agravante requerendo a suspensão do feito 

pelo prazo de dez dias, porque “... a expropriante esta, através de estudos técnicos, 

reavaliando a necessidade a necessidade da desapropriação da área objeto da 

ação em tela.” (sic, f. 73).

A ação originária desse encontra-se na fase de produção de prova pericial para 

determinar o real valor do bem expropriando (f. 315-320), do qual a agravada 
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usa e goza sem nenhuma restrição, pois não há nos autos notícia de outros fatos 

e, ainda, há o valor depositado (f. 144), que se refere tão somente ao quantum 

apurado no laudo de avaliação administrativa da área de 1.294,00 m2 do bem (f. 

60-66), para possibilitar a imissão prévia na posse da área, ocorrida tão somente 

no aspecto formal, até porque, no presente caso, se houvesse a efetiva imissão na 

posse, estaria o bem submerso.

Ora, não se pode obrigar a agravante a adquirir um bem imóvel com dinheiro 

público e, tampouco, condená-la a pagar indenização por algo que não precisa 

nem deve integrar seu patrimônio, visto que prevalece o interesse coletivo sobre 

o particular.

O documento de f. 187 demonstra que a área de propriedade da agravante não 

estará sendo atingida pelas águas em função da construção da Usina Hidrelétrica 

Engenheiro Sérgio Motta.

...

Ademais, é de se estranhar o presente caso, já que diverso dos outros casos de 

desapropriação que chegam ao Poder Judiciário, neste o expropriado quer seja o 

bem adquirido pelo expropriante. Se a agravada valoriza tanto o bem e dele retira 

um quantum monetário que lhe interessa, através de exploração de minerais, deveria 

então estar sendo a favor da desistência.

7. Viola a Constituição inverter, na hipótese dos autos, o ônus da prova em 

detrimento do poder público e obrigá-lo a fi car com bem de que não precisa

A Constituição, no seu art. 5º, XXIV, dispõe que “a lei estabelecerá o 

procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por 

interesse social”. Obrigar o poder público a fi car com um bem de que não precisa 

certamente não atende nenhuma dessas fi nalidades, mas apenas o interesse 

particular do expropriado que, aparentemente, acredita que jamais conseguirá 

obter com a venda de cascalho e produtos do gênero o valor bilionário arbitrado 

como indenização.

Da mesma forma, na hipótese dos autos, inverter o ônus da prova em 

detrimento do ente público viola a cláusula do devido processo legal, estabelecida 

no art. 5º, LIV, da Constituição, que foi o que fez o acórdão recorrido.

E, no caso, há o agravante: é até intuitivo que, não sendo mais inundada a 

área, a mineração poderá ser retomada, razão pela qual mais lógico ainda é exigir 

que seja a empresa que tenha o ônus de demonstrar a impossibilidade de voltar a 

exercer a atividade de areia industrial, cascalho e sílex no local.
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Em última ratio, é a coletividade que terá de pagar cerca de um bilhão 

de reais por direitos minerários que, é razoável pensar, se tivessem mesmo esse 

valor, seriam prazerosamente recebidos de volta por seu titular.

8. Conclusão

Pelo exposto, louvando o eminente Relator pelo seu magnífi co voto, peço 

vênia para divergir de sua S. Exa. para conhecer parcialmente do Recurso Especial, 

por violação ao art. 267, VIII, do CPC/1973, e, nessa parte, dar-lhe provimento 

para homologar o pedido de desistência da desapropriação formulado pela Cesp em 

1º grau, ressalvado o direito da Aeroceânica promover ação de perdas e danos para 

reparação de prejuízos que eventualmente lhe tenham, concretamente, sido causados.

Consequentemente, fi ca prejudicado o REsp 1.527.256.

É como voto.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Senhores Ministros, li atentamente 

esse processo e ambos os votos e, efetivamente, consta, a fl . 12 do voto do 

Ministro Og Fernandes, Relator, o seguinte:

Nota-se, então, que a Corte Estadual entendeu pela impossibilidade de 

desistência da ação de desapropriação, pois há laudo pericial comprovando que 

a formação do lago da represa comprometeu a plena atividade de exploração 

da jazida de minério pela empresa proprietária do terreno, e que caberia ao 

expropriante autor trazer aos autos a prova de que o limite da elevação do lençol 

freático não comprometeria a propriedade, o que não ocorreu.

O Ministro Og Fernandes traz um precedente da Ministra Eliana Calmon, 

nesta Turma, em julgamento levado a efeito em 17 de setembro de 2013, no 

REsp 1.397.844/SP, cuja ementa registra: “A jurisprudência da Corte admite a 

desistência da ação expropriatória, antes da realização do pagamento do preço 

justo, desde que seja possível devolver ao expropriado o imóvel no estado em 

que se encontrava antes do ajuizamento da ação” (DJe de 24.09.2013).

E diz o Ministro Og Fernandes: “Vale frisar, como bem salientou o 

Parquet federal, que o fundamento central adotado para a negativa do pedido de 

homologação da desistência é que, no estágio em que a instrução processual se 

encontra, ainda não há provas de que as atividades desenvolvidas em decorrência 
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da desapropriação não hajam afetado o imóvel. Tanto o é que o próprio parecer 

do Ministério Público Federal ainda contemplou a possibilidade de que o 

expropriante formulasse novo pedido de desistência, desta vez acompanhado de 

provas que atestassem a não afetação das terras pertencentes à recorrida”. Por 

isso mesmo, a CESP trouxe, então, um novo pedido de desistência, diretamente 

aqui, no STJ.

O Ministro Relator transcreve trecho do parecer ministerial, que assevera 

o seguinte:

Na interposição em tela, a recorrente chega a juntar documentos novos no 

intuito de provar que o enchimento do lago não inviabilizou, nem inviabilizará 

as atividades da recorrida e, em decorrência disso, requer a homologação do 

pedido de desistência. Todavia, a pretensão esbarra em dois óbices. Um deles 

é o verbete sumular n. 7/STJ, segundo o qual “a pretensão de simples reexame 

de provas não enseja recurso especial”. O outro é a falta de interesse recursal. 

Com efeito, conforme dito alhures, malgrado tenha indeferido o pedido de 

desistência, a instância a quo ressalvou a possibilidade de, em vindo o autor da 

demanda (ora recorrente) a apresentar provas de que os imóveis da recorrida 

não foram nem serão afetados, poderá ser formulado novo pedido nos mesmos 

autos. Daí se infere que, agora, munido de elementos de provas tendentes a 

demonstrar os requisitos que o Tribunal de origem entendeu ausentes para 

justifi car a homologação da desistência, o autor da demanda há de dirigir-se 

àquele mesmo Tribunal, que, aliás, diversamente da superior instância, não está 

impedido de reexaminar provas. As portas da Corte de segundo grau continuam 

abertas à ora recorrente para apresentar as mesmas alegações trazidas no recurso 

em comento. Daí a inviabilidade de apreciação do mérito recursal ante a evidente 

falta de interesse da parte.

Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do 

recurso especial.

Efetivamente, pelo que li do processo, a Corte de origem entendeu que 

não havia provas, no processo, pelo menos até aquele momento, de que a 

desapropriação ainda não havia afetado o imóvel expropriado, na forma da 

jurisprudência mencionada, no sentido de que é possível a homologação da 

desistência, desde que antes do pagamento do preço e desde que seja possível 

devolver o imóvel no estado em que se encontrava, antes do ajuizamento da 

ação expropriatória. O acórdão do 2º Grau, agora recorrido, deixou claro que 

de tal não havia provas, até então, mas que seria possível que provas, obtidas 

posteriormente, pudessem ser apresentadas com um novo pedido de desistência. 

A CESP trouxe novo pedido de desistência, instruído com provas, diretamente 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

480

no STJ, cabendo-lhe fazê-lo perante o 2º Grau, de vez que esta Corte não 

aprecia provas.

Diante dessas ponderações, que foram colocadas pelo Ministro Og 

Fernandes, peço a mais respeitosa vênia à divergência, para acompanhar Sua 

Excelência, quando aplica a Súmula 7/STJ e deixa de conhecer deste Recurso 

Especial.

RECURSO ESPECIAL N. 1.374.511-RN (2012/0250192-5)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Recorrente: União

Recorrido: Construtora Queiroz Galvão S/A e outro

Advogado: Rodrigo de Miranda Azevedo e outro(s) - PE021164

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Improbidade administrativa. 

Tese de dissídio jurisprudencial. Não conhecimento. Súmula n. 

291/STF. Conhecimento das demais matérias. Tese de nulidade do 

julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de origem 

afastada. Violação ao art. 7º da Lei n. 8.429/1992 verifi cada. Fiança 

bancária. Dever de restabelecimento. Finalidade assecuratória. 

Reparação global dos danos ao erário. Estimativa de prejuízos 

constante na petição inicial da ação civil pública e penalidade de multa 

civil a serem consideradas. Multa processual. Embargos declaratórios. 

Inexistência de manifesto propósito protelatório. Art. 538, parágrafo 

único, do CPC/1973. Escopo de prequestionamento. Súmula 98/STJ.

I - Quanto ao dissídio jurisprudencial, a recorrente inobservou 

obrigação formal, porque deixou de realizar, adequadamente, o cotejo 

analítico. Não conhecimento do recurso especcial nesse ponto pela 

aplicação analógica da Súmula 291 do Supremo Tribunal Federal.
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II - O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade ou 

contradição, uma vez que apreciou a controvérsia com fundamentação 

sufi ciente, embora contrária ao interesse da recorrente. Inexistente 

violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à 

época.

III - Como medida assecuratória, a fi ança bancária destina-

se a assegurar a completa recomposição do patrimônio público, 

tendo por base a estimativa dos prejuízos apresentados na inicial de 

ação de improbidade administrativa, computados, ainda, os valores 

possivelmente a serem fi xados a título de multa civil. Imperioso, então, 

o restabelecimento da fi ança bancária, com as mesmas cláusulas e 

condições originariamente apresentadas ao juízo monocrático.

IV - Como os embargos de declaração tinham o claro propósito 

de prequestionamento, eles não tem caráter protelatório, o que 

desautoriza a aplicação da multa imposta na instância de origem. 

Aplicação da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

V - Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte 

conhecida, provido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, dar-lhe provimento, 

nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a). Os Srs. Ministros 

Herman Benjamin, Og Fernandes e Assusete Magalhães (Presidente) votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.

Dr(a). Adriano Martins de Paiva (Advocacia-Geral da União), pela parte 

recorrente: União

Brasília (DF), 23 de maio de 2017 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 26.5.2017



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

482

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: Trata-se de ação civil pública por 

improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Federal em face 

de Wilma Maria de Faria, Francisco Adalberto Pessoa de Carvalho, Gustavo 

Henrique Lima de Carvalho, Ulisses Bezerra Filho, Kilva Vankilva Leite de 

Freitas, Alexandre Pinto Varella, Welbert Marinho Accioly, Carlos Cabral 

Freitas de Macedo, Victor José Macedo Dantas, Damião Rodrigues Pita, 

Francisco Antônio Cordeiro Campos, Outec Engeharia Ltda., Tunehiro Uono, 

Rui Nobhiro Oyamada, Construtora Queiroz Galvão S/A, Maurício José de 

Queiroz Galvão, Marcos de Queiroz Galvão, Ricardo de Queiroz Galvão, 

Construbase Engenharia Ltda., Vanderlei de Natale, Celso Luiz Moscardi e 

José Luis Torres Rossetti. Atribui-se à causa a repercussão econômica de R$ 

29.630.916,61 (vinte e nove milhões, seiscentos e trinta mil, novecentos e 

dezesseis reais e sessenta e um centavo).

O Parquet Federal aduz que houve superfaturamento na construção da 

ponte sobre o rio Potengi, interligando a Praia do Forte à Praia da Redinha 

na cidade de Natal/RN. Segundo o órgão ministerial, que aponta o parecer 

técnico do Tribunal de Contas da União, deveria haver a imposição das referidas 

empresas à fi ança bancária no valor de R$ 15.725.588,06 (quinze milhões, 

setecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e seis centavos), 

além do reforço da garantia no valor indicado de R$ 13.905.328.55 (treze 

milhões, novecentos e cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e 

cinco centavos). Pugna pela concessão de medida liminar.

Deferiu-se a medida liminar.

As Construtoras Queiroz Galvão S.A. e Construbase Engenharia Ltda. 

pleitearam a exoneração das garantias fi nanceiras prestadas, uma vez que lhe 

impõem sério gravame econômico.

Ao analisar o pedido, o magistrado a quo (fls. 15/24) determinou a 

exoneração das fi anças bancárias apresentadas pelas empresas.

A seguir, a União interpôs recurso de agravo de instrumento com pedido 

de efeito suspensivo, pleiteando a reforma da decisão interlocutória para o fi m 

de manter as garantias que haviam sido prestadas até o trânsito em julgado da 

ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Cotejando o pedido recursal, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

julgou-o improvido (fl s. 459/465), nos termos assim ementados:
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Administrativo. Construção de obra pública. Suposta ocorrência de 

irregularidades. Afastamento. Decisão do TCU exarada não unicamente em 

critérios políticos, mas de ordem técnica igualmente. Empresas de engenharia 

responsáveis pela obra. Solvabilidade e idoneidade. Liberação da fi ança bancária. 

Decisão judicial escorreita. Eventuais superfaturamentos que surjam no futuro. 

Exigências de novas garantias bancárias que perfeitamente poderão ser 

ultimadas. Agravo desprovido.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão do Juízo 

a quo, nos autos de ação civil pública, ajuizada para apurar eventuais atos de 

improbidade administrativa praticados na construção de obra pública (ponte 

sobre o rio Potengi, interligando a Praia do Forte à Praia da Redinha na capital do 

Rio Grande do Norte), que fora objeto do Contrato n. 072/2004-SIN.

2. Observa-se que a liberação dos ônus impostos inicialmente às Agravadas 

teve por fundamento o confronto entre a quantia apurada pelo Tribunal de 

Contas da União e o valor do crédito que ainda teriam frente ao Poder Público, já 

que a remuneração do contrato ainda não fora fi nalizada.

3. Não há como refutar a posição adotada pelo TCU que, após analisar o 

relatório da Secex-RN, bem como as razões apresentadas pelas partes envolvidas, 

rechaçou a ocorrência de algumas irregularidades apontadas, especialmente 

de sobrepreço do valor global da obra, concluindo pela existência de preço 

excessivo apenas no item” lavagem e retirada da areia das estacas que compõem 

a fundação do trecho estaiado da ponte”.

4. Ainda que a conclusão fi rmada no Acórdão proferido pelos Ministros do 

órgão especializado possa vir a ser dissipada em razão de outros elementos 

probatórios que venham apresentados na instrução da ação principal, verifi ca-

se que as conclusões firmadas pela Corte de Contas não foram baseadas 

exclusivamente em critério político, como alega a Recorrente. Por seu turno, a 

decisão do Juiz singular encontrou respaldo em análise técnica.

5. Caberá à Recorrente, durante a instrução processual, produzir prova capaz 

de revelar efetivamente a ocorrência das irregularidades.

6. Não se reconhece, aqui, a relevância da fundamentação para o provimento 

do recurso interposto contra a decisão que liberou a fi ança bancária apresentada 

pelas empresas de engenharia, responsáveis pela execução de contrato de obra 

pública.

7. Não se pode esquecer que o Magistrado de 1º grau manteve o bloqueio 

de R$ 12.600.000,00 (doze milhões e seiscentos mil reais) e, mesmo em caso 

de reconhecimento de superfaturamento superior a tal montante - a alegada 

existência de sobrepreço global da obra implicaria na elevação, por evidente -, 

poderá a ora Agravante se utilizar dos instrumentos próprios para cobrança de 

seus devedores.
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8. Há de se considerar, igualmente, que se surgirem novos elementos de prova 

referentes ao superfaturamento de outros itens da construção - a Agravante 

insiste que existem - nada obsta que as garantias voltem a ser exigidas pela 

Justiça Federal. Lembre-se que, até a presente fase processual, as empresas 

executantes do contrato público sempre se mostraram solváveis e idôneas, tanto 

é que entregaram, quando sobreveio ordem judicial, as garantias bancárias, 

conforme relato feito pela própria Agravante.

9. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl s. 479/484), sendo 

aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa indicado no 

processo principal em desfavor da Procuradora Federal que os subscreveu, sob o 

fundamento de propósito protelatório.

O recorrente interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 

102, III, a, da Constituição federal, e recurso especial, com fundamento no 

art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, sustentando violação aos preceitos 

normativos contidos nos arts. 165, 535, II, 538, parágrafo único, 458, II, 798 e 

799, todos do Código de Processo Civil de 1973, além dos arts. 7 e 21, II, da Lei 

n. 8.429/1992.

Em resumo, alega o recorrente: a) não houve a devida aplicação da medida 

acautelatória da fiança bancária; b) existência de dissídio jurisprudencial 

a respeito da temática; c) indevida aplicação de multa processual quando 

do manejo do recurso de embargos de declaração; d) negativa de prestação 

jurisdicional, tendo em vista a omissão caracterizada no julgado referente ao 

recurso de embargos de declaração (fl s. 518/546).

Foram apresentadas contrarrazões de ambos os recursos (fl s. 613/662).

Em juízo de admissibilidade, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

inadmitiu o recurso especial (fl s. 663/666) e o recurso extraordinário (fl . 667).

Adveio a interposição de agravo de instrumento (fl s. 667/680), a fi m de 

possibilitar a subida do recurso especial. Foram apresentadas contrarrazões (fl s. 

724/754.

Proveu-se o recurso de agravo, determinando-se sua conversão em recurso 

especial, nos termos do artigo 34, XVI, do Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça.

O Ministério Público Federal opinou pelo parcial conhecimento do 

recurso especial e, nesta parte, pelo parcial provimento (fl s. 771/777), em parecer 

assim ementado:
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Recurso especial. Medida cautelar. Requisitos. Reexame de matéria fático-

probatória. Multa processual. Art. 538 do CPC. Afastamento. Súmula 98/STJ.

- Parecer pelo parcial provimento do recurso especial, apenas para afastar a 

multa aplicada.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): Como a decisão recorrida 

foi publicada sob a égide da legislação processual civil anterior, quanto ao 

cabimento, processamento e pressupostos de admissibilidade do recurso especial, 

aplicam-se as regras do Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno 

da ultratividade e do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de 

Justiça.

Sustenta-se, objetivamente, a violação dos arts. 165, 535, II, 538, parágrafo 

único, 458, II, 798 e 799, todos do Código de Processo Civil de 1973, além dos 

arts. 7 e 21, II, da Lei n. 8.429/1992. Aduz-se, ainda, a existência de dissídio 

jurisprudencial.

Converge a tese de violação dos preceitos normativos supramencionados 

às seguintes temáticas: a) medida acautelatória da fi ança bancária, decorrente do 

art. 7º da Lei n. 8.429/1992; b) dissídio jurisprudencial, precisamente, quanto 

à possibilidade de amplo controle das decisões dos Tribunais de Contas; c) 

aplicação de multa quando do manejo do recurso de embargos de declaração; d) 

negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a omissão caracterizada no 

julgado referente ao recurso de embargos de declaração (fl s. 518/546).

No tocante à tese de dissídio jurisprudencial, vislumbra-se que a parte 

inobservou obrigação formal. A recorrente deixou de realizar, adequadamente, 

o cotejo analítico, sem o qual não restou demonstrada, de forma objetiva e clara, 

exegese legal distinta levada a efeito em caso semelhante ao ora apreciado.

Aplicável, assim, analogicamente, o verbete sumular n. 291 do Supremo 

Tribunal Federal, cuja redação é a seguinte:

No recurso extraordinário pela letra d do art. 101, n. III, da Constituição, a 

prova do dissídio jurisprudencial far-se-á por certidão, ou mediante indicação do 

Diário da Justiça ou de repertório de jurisprudência autorizado, com a transcrição 

do trecho que configure a divergência, mencionadas as circunstâncias que 

identifi quem ou assemelhem os casos confrontados.
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Nesse sentido:

Agravo interno. Prequestionamento. Ausência. Súmula 211/STJ. Dissídio 

jurisprudencial não demonstrado.

I - “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição 

de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo”. Súmula 211/

STJ.

II - A divergência jurisprudencial não demonstrada em conformidade com as 

regras do RISTJ e do enunciado da Súmula n. 291 do Pretório Excelso, não autoriza a 

admissibilidade do recurso. Agravo improvido.

(AgRg no Ag 652.319/GO, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado 

em 24.04.2007, DJ 14.05.2007, p. 281) (REsp 272.374/SP, Rel. Ministro Franciulli 

Netto, Segunda Turma, julgado em 23.10.2001, DJ 25.02.2002, p. 285) (grifos não 

constantes no original).

As demais insurgências recursais merecem ser conhecidas.

Apresentada como tópico preliminar, passa-se a análise da alegação de 

nulidade do julgamento relativo aos embargos de declaração. Afi rma-se que na 

apreciação do referido recurso restou caracterizado vício decisório.

Sem razão. O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade 

ou contradição, porque apreciou a controvérsia com fundamentação sufi ciente, 

embora contrária ao interesse do recorrente.

Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está 

obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao 

prequestionamento numérico. Nesse sentido, é o precedente:

Recurso especial. Omissão. Acórdão recorrido. Inexistência. Prequestionamento 

numérico. Desnecessário. Teoria. Actio nata. Precatório complementar. Art. 33 

do ADCT. Parcelamento. Prescrição. Última parcela. Artigo 730, do CPC. Não 

cabimento.

1. Não há ofensa ao art. 535, do CPC, quando o aresto a quo decide plenamente 

a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições 

ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o 

prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este 

se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte. Precedentes.

2. À luz da teoria da actio nata, em caso de precatório expedido na forma do art. 

33, do ADCT, incide o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a cobrança das 

diferenças pagas a menor, a contar do pagamento da última parcela. Precedentes.

3. O Superior Tribunal de Justiça apresenta fi rme entendimento de que não 

é necessário instaurar outro processo executório, com citação da Fazenda, para 
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oposição eventual de novos embargos à execução, em caso de expedição de 

precatório complementar, sendo inaplicável, portanto, o disposto no art. 730 do 

CPC. Precedentes.

4. Recurso especial não provido. (REsp 1.125.391/SP, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, julgado em 18.05.2010, DJe 02.06.2010) (grifos não constantes 

no original)

Inexistente violação, portanto, ao art. 535 do Código de Processo Civil de 

1973.

A temática referente à medida acautelatória da fiança bancária, em 

observância ao parecer técnico do Tribunal de Contas da União, foi objeto de 

apreciação pelo Tribunal de origem. Veja-se:

[...]

A seguir, transcrevo excertos da decisão liminar, exarada pelo Desembargador 

Federal Convocado Manuel Maia, verbis:

“[...] analisando as razões de decidir do julgador de primeira instância, a 

liberação dos ônus impostos inicialmente às agravadas teve por fundamento o 

confronto entre a quantia apurada pelo Tribunal de Contas da União e o valor 

do crédito que ainda teriam frente ao Poder Público, já que a remuneração do 

contrato ainda não fora fi nalizada. Não vejo como afastar [...] a posição adotada 

pelo Tribunal de Contas da União que, após analisar o relatório da Secex-RN, bem 

como as razões apresentadas pelas partes envolvidas, rechaçou a ocorrência de 

algumas irregularidades apontadas, especialmente de sobrepreço do valor global 

da obra, concluindo pela existência de preço excessivo apenas no item “lavagem 

e retirada da areia das estacas que compõem a fundação do trecho estaiado da 

ponte”. Ainda que a conclusão fi rmada no Acórdão proferido pelos Ministros 

do órgão especializado possa vir a ser dissipada em razão de outros elementos 

probatórios que venham apresentados na instrução da ação principal, entendo 

que as conclusões fi rmadas pelo Tribunal de Contas da União não foram baseadas 

exclusivamente em critério político, como alega a Recorrente. A propósito, vale 

destacar o seguinte trecho do voto do Ministro-Relator, que amparou a decisão 

do TCU: “É importante lembrar que boa parte do sobrepreço de 9% é baseado 

na comparação com uma obra específi ca, a Ponte Aracaju/Barra de Coqueiros, 

que, apesar de utilizar técnica construtiva semelhante, é um pouco menor em 

extensão e possui metade da altura da Ponte de Natal. Tais fatores, especialmente 

o último, podem acarretar custos adicionais não computados na simples análise 

de preços unitários empreendida no processo, como já ressaltado anteriormente. 

É preciso ver que os preços do contrato de Sergipe podem não refletir com 

precisão o padrão do mercado, não sendo desprezíveis os indícios de contenção 

de custos na composição desses preços. O realinhamento da planilha original é 

um bom sinal disso. Outro indício são os itens avaliados exclusivamente pelos 
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preços dos sistemas Pini e Sinapi, que acusam, ao invés do sobrepreço, desconto 

de quase R$ 4.000.000,00, não havendo, aliás, razão para que a SIN/RJ reclame do 

emprego dessas fontes referenciais. Como terceiro indício, cabe relembrar que os 

preços que vigoraram no contrato da ponte de Sergipe relativos aos serviços de 

protensão estão em visível confl ito com os dados do Sicro..[...]”

Ainda que a conclusão fi rmada no Acórdão acima proferido pelos Ministros 

do órgão especializado possa vir a ser dissipada em razão de outros elementos 

probatórios que venham apresentados na instrução da ação principal, verifi ca-

se que as conclusões firmadas pela Corte de Contas não foram baseadas 

exclusivamente em critério político, como alega a Recorrente. Por seu turno, 

a decisão do Juiz singular encontrou respaldo em análise técnica. Caberá à 

Recorrente, durante a instrução processual, produzir prova capaz de revelar 

efetivamente a ocorrência das irregularidades. Não se reconhece, aqui, a 

relevância da fundamentação para o provimento do recurso interposto contra a 

decisão que liberou a fi ança bancária apresentada pelas empresas de engenharia, 

responsáveis pela execução de contrato de obra pública.

Não se pode esquecer que o Magistrado de 1º grau manteve o bloqueio 

de R$ 12.600.000,00 (doze milhões e seiscentos mil reais) e, mesmo em caso 

de reconhecimento de superfaturamento superior a tal montante - a alegada 

existência de sobrepreço global da obra implicaria na elevação, por evidente 

-, poderá a ora Agravante se utilizar dos instrumentos próprios para cobrança 

de seus devedores. Há de se considerar, igualmente, que se surgirem novos 

elementos de prova referentes ao superfaturamento de outros itens da construção 

– a Agravante insiste que existem - nada obsta que as garantias voltem a ser 

exigidas pela Justiça Federal. Lembre-se que, até a presente fase processual, as 

empresas executantes do contrato público sempre se mostraram solváveis e 

idôneas, tanto é que entregaram, quando sobreveio ordem judicial, as garantias 

bancárias, conforme relato feito pela própria Agravante. (fl . 462/464-STJ).

Vislumbra-se, todavia, que não houve a devida observância do art. 7º da 

Lei n. 8.429/1992, que trata da medida cautelar de indisponibilidade dos bens 

do indiciado. O preceito normativo mencionado possui a seguinte redação:

Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou 

ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável 

pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos 

bens do indiciado.

Pa rágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo 

recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o 

acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Como se vislumbrou acima, o Tribunal a quo fi rmou entendimento pelo 

descabimento do restabelecimento da fi ança bancária por parte de Queiroz 
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Galvão S.A. e Construbase Engenharia Ltda., sob os fundamentos de que as 

irregularidades seriam pontuais e que estaria assegurado o ressarcimento de 

eventuais danos ao erário, mediante providência determinada pelo Tribunal de 

Contas da União, de retenção de repasses fi nanceiros programados, decorrentes 

do contrato 2640.201610-25/2006, às referidas pessoas jurídicas.

Contudo, não se pode olvidar que se está discutindo, em sede de ação 

civil pública, a prática de atos de improbidade administrativa decorrentes da 

construção de ponte sobre o rio Potengi, cuja responsabilização judicial pode 

ser maior, até mesmo considerando os indícios de múltiplas irregularidades 

contratuais apresentadas pelo Ministério Público Federal na exordial, bem como 

diante da possibilidade de aplicação da penalidade de multa civil.

Nessa toada, consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, a 

indisponibilidade de bens, ou medida com idêntica fi nalidade, como a fi ança 

bancária, destinam-se a assegurar a completa recomposição do patrimônio 

público, tendo por base a estimativa dos prejuízos apresentada na inicial de ação 

de improbidade administrativa, computados, ainda, os valores possivelmente a 

serem fi xados a título de multa civil.

Nesse sentido:

Processual Civil e Administrativo. Agravo interno no recurso especial. 

Enunciado Administrativo n. 3/STJ. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 

Indisponibilidade de bens. Presença de fumus boni iuris. Periculum in mora 

presumido. Limites da constrição. Estimativa de danos apresentada na petição inicial. 

Agravo interno não provido.

1. Não há falar na incidência da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, nas 

razões do agravo em recurso especial interposto pela parte ora Agravada, houve 

impugnação do fundamento utilizado pela decisão que negou seguimento ao 

agravo em recurso especial, qual seja, a incidência da Súmula 7/STJ.

2. O cerne da controvérsia é o cabimento da medida de indisponibilidade de 

bens no caso em concreto, tendo em vista a presença de fortes indícios de prática 

de ato de improbidade administrativa subsumível à Lei n. 8.429/1992.

3. Esse Sodalício tem entendimento fi rmado sob o rito dos recursos especiais 

repetitivos de que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador 

entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de 

improbidade que cause dano ao Erário, sendo o periculum in mora presumido à 

demanda.

4. No caso em concreto, o acórdão recorrido expressamente consignou 

a presença de fortes indícios de conduta de improbidade administrativa. O 
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indeferimento da medida constritiva pelo Tribunal Regional Federal a quo foi 

fundamentado na impossibilidade de quantifi cação do dano naquela hipótese.

5. Tal fundamento não pode servir de justifi cativa para o indeferimento da 

medida constritiva. Isso porque foi apresentada estimativa de dano na petição 

inicial, que pode ser utilizado como parâmetro para defi nir a extensão da medida 

constritiva. Eventuais excessos no deferimento da medida por ser objeto de 

alegação a posteriori, pelos Requeridos. Precedentes: REsp 1.161.631/SE, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10.08.2010, DJe 

24.08.2010; REsp 1.313.093/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 27.08.2013, DJe 18.09.2013.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1.567.584/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 16.02.2017, DJe 23.02.2017) (grifos não constantes no original).

Processual Civil e Administrativo. Ação civil pública. Improbidade 

administrativa. Violação do art. 535 do CPC não caracterizada. Julgamento 

monocrático. Art. 557 do CPC. Possibilidade. Indisponibilidade de bens. Existência 

de indícios suficientes a justificar o deferimento da medida. Periculum in mora 

implícito. Desnecessidade de individualização de bens.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, 

fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. Fica prejudicada a análise da alegação de ofensa ao art. 557 do CPC em razão 

do julgamento monocrático nos Tribunais, quando, mediante a interposição de 

agravo interno, a questão é apreciada pelo Órgão Colegiado, possibilitando o 

acesso às instâncias extraordinárias.

3. O provimento cautelar para indisponibilidade de bens, de que trata o art. 7º, 

parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, exige fortes indícios de responsabilidade 

do agente na consecução do ato ímprobo, em especial nas condutas que causem 

dano material ao Erário.

4. O periculum in mora está implícito no próprio comando legal, que prevê 

a medida de indisponibilidade, uma vez que visa a ‘assegurar o integral 

ressarcimento do dano’.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nas demandas por 

improbidade administrativa, a decretação de indisponibilidade prevista no art. 7º, 

parágrafo único, da LIA não depende da individualização dos bens pelo Parquet.

6. A medida constritiva em questão deve recair sobre o patrimônio dos réus 

em ação de improbidade administrativa, de modo sufi ciente a garantir o integral 

ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, 

o valor de possível multa civil como sanção autônoma. Precedentes do STJ.

7. Recurso especial provido.
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(REsp 1.310.881/TO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

13.08.2013, DJe 28.08.2013) (grifos não constantes no original)

Ademais, ainda que presumido o periculum in mora para a medida 

assecuratória em comento, o mesmo é concretamente identifi cável, na medida 

em que se está diante de contrato entabulado pela administração pública, 

cujos valores apontados, na petição inicial, como irregulares, representam, 

aproximadamente, a cifra de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

A propósito do tema, veja-se o seguinte precedente:

Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. Código de Processo 

Civil de 1973. Aplicabilidade. Argumentos insuficientes para desconstituir a 

decisão atacada. Recurso especial provido. Improbidade administrativa. 

Indisponibilidade de bens. Periculum in mora presumido. Desnecessidade da 

individualização dos bens.

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 1973.

II - Os Agravantes não apresentam, no regimental, argumentos sufi cientes para 

desconstituir a decisão agravada.

III - É pacífi co o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, 

na decretação da medida de indisponibilidade ou bloqueio de bens do demando, 

em ação civil pública de improbidade administrativa, o periculum in mora, nessa 

fase, milita em favor da sociedade, encontrando-se implícito no comando legal 

que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade da ação de improbidade 

administrativa, no intuito de garantir o ressarcimento ao erário e/ou devolução 

do produto do enriquecimento ilícito, decorrente de eventual condenação, nos 

termos estabelecidos no art. 37, § 7º, da Constituição de República.

IV - Da mesma forma, sedimentou-se no âmbito desta Corte o entendimento 

no sentido de ser desnecessária a individualização dos bens, pelo autor da medida 

cautelar ou da ação de improbidade administrativa, para fi ns de decretação da 

medida de indisponibilidade.

V - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.394.564/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, julgado em 17.11.2016, DJe 05.12.2016) (grifos não constantes no 

original)

Por consequência, imperioso restabelecimento da fi ança bancária prestada 

no valor de R$ 15.725.588,06 (quinze milhões, setecentos e vinte e cinco mil, 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

492

quinhentos e oitenta e oito reais e seis centavos), com as mesmas cláusulas e 

condições originariamente apresentadas ao juízo monocrático.

No que se refere a violação ao artigo 538, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil de 1973, melhor razão lhe assiste, uma vez que os embargos 

declaratórios tinham o fi m de prequestionar a matéria com objetivo de recorrer 

a esta Corte Superior.

Desta feita, nos termos do enunciado sumular n. 98 deste Superior Tribunal 

de Justiça, embargos de declaração com intuito de prequestionamento não têm 

caráter protelatório, merecendo, no caso dos autos, o afastamento da multa 

imposta na instância de origem.

Neste sentido, confi ram-se os seguintes precedentes:

Processual Civil. Fornecimento de água. Ofensa ao art. 535 do CPC não 

confi gurada. Prestação do serviço defi ciente. Danos morais. Reexame vedado 

pela Súmula 7/STJ. Multa do art. 538 do CPC. Embargos de declaração com intuito de 

prequestionamento. Descabimento. Súmula 98/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. O Tribunal a quo consignou a prestação irregular do serviço de fornecimento 

de água para configurar a ocorrência do dano moral. A revisão desse 

entendimento depende de reexame fático, o que é inviável em Recurso Especial, 

conforme disposto na Súmula 7/STJ.

3. Deve ser afastada a multa do art. 538 do CPC, aplicada na origem, quando 

os Embargos de Declaração tiverem notório propósito de prequestionamento. 

Inteligência da Súmula 98/STJ.

4. Agravo Regimento parcialmente provido.

(AgRg no AREsp 155.921/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 21.06.2012, DJe 02.08.2012) (grifos não constantes no original).

Processual Civil e Administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. 

Exame de aptidão física. Negativa de prestação jurisdicional. Não caracterizada. 

Fundamentação sufi ciente. Nulidade. Inexistência de demonstração de prejuízo. 

Pas de nullité sans grief. Decadência da impetração. Termo inicial do prazo. Ato 

administrativo de exclusão no certame. Não confi gurada. Multa do art. 538 do 

CPC. Súmula 98/STJ.

1. Não se carateriza negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal a quo, 

para resolver a controvérsia, analisa suficientemente a questão, adotando 

fundamentação que lhe pareceu adequada.
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2. A decretação de nulidade do julgado depende da demonstração do efetivo 

prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia 

jurídica, à luz do princípio pas de nullités sans grief.

3. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, o termo inicial para 

contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança 

é o ato administrativo, de efeitos concretos, que determina a eliminação do 

candidato em razão da reprovação no exame médico, ainda que a causa de pedir 

envolva questionamento de critério editalício.

4. Os embargos de declaração opostos com intuito de prequestionamento 

não serão considerados protelatórios, conforme Súmula 98/STJ. Afastamento da 

multa do art. 538 do CPC.

5. Recurso Especial parcialmente provido, tão-somente para afastar a multa 

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

(REsp 1.272.217/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

04.04.2013, DJe 16.04.2013) (grifos não constantes no original)

Ante o exposto, conheço, em parte, do presente recurso especial 

e, na parte conhecida, dou-lhe provimento, para o fi m de: a) determinar às 

partes Construtora Queiroz Galvão S.A. e Construbase Engenharia S.A. o 

restabelecimento da fi ança bancária de R$ 15.725.588,06 (quinze milhões, 

setecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e seis centavos), 

com as mesmas cláusulas e condições originariamente formuladas junto ao juízo 

monocrático; b) afastar a multa aplicada com base no art. 538, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil de 1973.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.402.475-SE (2013/0299229-4)

Relator: Ministro Herman Benjamin

Recorrente: Ministério Público Federal

Recorrido: Caixa Econômica Federal

Advogados: Laert Nascimento Araújo - SE001780

Bianca Siqueira Campos e outro(s) - PE019170

Interes.: Município de Aracaju

Procurador: Antônio Maurício Teles Machado e outro(s) - SE001064
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EMENTA

Processual Civil. Ação civil pública. Dano moral coletivo. Serviço 

bancário. Tempo de espera em fi la superior a 15 ou 30 minutos. 

Desrespeito a decreto municipal reconhecido pelo Tribunal de origem. 

Intranquilidade social e falta de razoabilidade evidenciadas. Dano 

moral coletivo confi gurado. Violação ao art. 6º, VI, do Código de 

Defesa do Consumidor.

1. O Tribunal de origem, embora ateste a recalcitrância da parte 

recorrida no cumprimento da legislação local, entendeu que ultrapassar 

o tempo máximo para o atendimento ao consumidor, por si, não 

provoca danos coletivos, visto que o dano moral indenizável não se 

caracteriza pelo desconforto, dissabor ou aborrecimento advindos 

das relações intersubjetivas do dia a dia, porquanto comuns a todos e 

incapazes de gerar dor ou atingir a dignidade da pessoa humana (fl . 

709/e-STJ).

2. O STJ já estabeleceu as premissas para o reconhecimento do 

dano moral coletivo, não havendo que indagar – para a apreciação 

desse dano – sobre a capacidade, ou não, de o fato gerar dor ou atingir 

a dignidade da pessoa humana.

3. “O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação 

de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação 

na esfera do indivíduo, mas é inaplicável aos interesses difusos e 

coletivos”. (REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe 26.2.2010)

4. “O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma 

comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem 

coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, 

de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo 

negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas 

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

(REsp 1.397.870/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 10.12.2014).

5. Se, diante do caso concreto, for possível identifi car situação que 

importe lesão à esfera moral de uma comunidade – isto é, violação de 

direito transindividual de ordem coletiva, de valores de uma sociedade 
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atingidos sob o ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas 

a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade 

– exsurge o dano moral coletivo. Precedentes: EDcl no AgRg no 

AgRg no REsp 1.440.847/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, julgado em 7.10.2014, DJe 15.10.2014; 

REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 

julgado em 24.9.2013, DJe 1º.10.2013; REsp 1.367.923/RJ, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27.8.2013, 

DJe 6.9.2013; REsp 1.197.654/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 1º.3.2011, DJe 8.3.2012.

6. Na hipótese dos autos, a intranquilidade social decorrente da 

excessiva demora no atendimento ao consumidor dos serviços bancários 

é evidente, relevante e intolerável no Município afetado. Conquanto 

incontroversa a insatisfação da população local, a parte recorrida 

permaneceu – e quiçá ainda permanece – recalcitrante. Reverbera, por 

conseguinte, a violação ao art. 6º, VI, da Lei Consumerista, devendo a 

parte recorrida ser condenada por dano moral coletivo.

7. No que diz respeito ao arbitramento dos danos morais, 

compete à Corte a quo a sua fi xação, observando o contexto fático-

probatório dos autos e os critérios de moderação e proporcionalidade. 

Precedentes: AgRg no REsp 1.488.468/RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24.3.2015, DJe 

30.3.2015; AgRg no Ag 884.139/SC, Rel. Ministro João Otávio de 

Noronha, Quarta Turma, julgado em 18.12.2007, DJ 11.2.2008, p. 

112)

8. Recurso Especial provido, determinando-se a devolução dos 

autos à Corte de origem para arbitramento do valor dos danos morais 

coletivos.

ACÓRDÃO

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

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

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

Herman Benjamin, dando provimento ao recurso, no que foi acompanhado 

pelos Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e Assusete 
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Magalhães, a Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos 

do voto do Sr. Ministro-Relator. Os Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro 

Campbell Marques, Assusete Magalhães (Presidente) e Humberto Martins 

votaram com o Sr. Ministro Relator.”

Brasília (DF), 09 de maio de 2017 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 28.6.2017

RELATÓRIO

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

III, “a”, da CF) interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região assim ementado:

Processual Civil. Constitucional. Ação civil pública. Dano moral coletivo. 

Legitimidade do Ministério Público Federal (art. 129, inc. III, CF/1988 e art. 81, 82, I, 

CDC). Serviço bancário. Tempo de espera em fi la superior a 15 minutos. Competência 

legislativa do Município (RE n. 432.789). Intranquilidade social e irrazoabilidade não 

evidenciadas. (...)

Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

O recorrente sustenta, em Recurso Especial, violação do art. 535 do CPC, 

com base na não apreciação da matéria ventilada nos Embargos de Declaração. 

Aduz ofensa aos arts. 6º, VI, e 7º da Lei n. 8.078/1990, sob o fundamento 

de que a matéria omitida afastaria os pressupostos jurídicos sobre os quais o 

acórdão recorrido se embasou para não reconhecer o dano moral coletivo.

Contrarrazões apresentadas às fl s. 752-757/e-STJ.

Parecer do Ministério Público Federal às fl s. 797-800/e-STJ.

É o Relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator): O Tribunal de origem, ao 

decidir a questão, consignou (fl . 709/e-STJ):
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Pertinente, outrossim, a ponderação do juízo a quo no sentido de que “Não 

é o fato de ultrapassar o tempo máximo que assegura, ipso facto, o dano moral 

coletivo. Não existe qualquer fato excepcional, pois não há conhecimento de que 

os servidores tenham dispensado um tratamento humilhante ou degradante”.

Preambularmente, cumpre destacar que a quaestio iuris diz respeito ao fato 

de que, por longo período, a parte recorrida descumpriu o disposto na Lei n. 

2.636/1998, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 1.422/2007, referente ao 

tempo de espera para atendimento aos usuários de serviços bancários.

O Decreto Municipal n. 1.422/2007 estabelece no art. 4º:

Art. 4º - A denúncia, para fi ns de aplicação das sanções previstas neste Decreto, 

poderá ser feita por qualquer usuário ou entidade da sociedade civil legalmente 

constituída, quando comprovadamente:

I – o tempo de espera tenha sido superior a:

a) 15 (quinze) minutos em dias normais;

b) 30 (trinta) minutos às vésperas e após os feriados prolongados e nos dias 

de pagamento dos funcionários públicos municipais, estaduais e federais, não 

podendo ultrapassar esse tempo, em hipótese alguma, sendo irrelevante que se 

trate de feriado nacional, estadual ou municipal.

II – as agências e/ou postos de atendimento dos estabelecimentos bancários 

não disponibilizarem os meios necessários para o cômputo do tempo de espera 

nos termos dos parágrafos 1o e 2o do artigo 3º.

Art. 5º Não será considerada infração à lei nem a este decreto, desde que 

devidamente comprovada, quando a ocorrência do inciso I, do art. 4º, decorrer de:

I – força maior, tais como falta de energia elétrica e problemas relativos à 

telefonia e transmissão de dados;

II – greve promovida pelos bancários.

O Juízo originário fi rmou o punctum dolens do feito nos seguintes termos 

(fl . 534/e-STJ):

A questão passa pelo exame de duas questões: 1º) o cabimento de danos 

morais coletivos; 2º) se a espera na fi la em tempo superior a 15 (quinze) minutos 

constitui hipótese de dano moral coletivo.

O Tribunal de origem, por sua vez, embora tenha atestado a recalcitrância 

da parte recorrida no cumprimento da legislação local, entendeu que ultrapassar 

o tempo máximo para o atendimento ao consumidor, por si só, não é capaz de 
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gerar danos coletivos, visto que o dano moral indenizável não se caracteriza pelo 

desconforto, dissabor ou aborrecimento advindos das relações intersubjetivas 

do dia a dia, porquanto comuns a todos e incapazes de gerar dor ou atingir a 

dignidade da pessoa humana (fl . 709/e-STJ).

Está evidenciado, a partir do quadro fático apresentado, que a questão diz 

respeito à possível violação ao art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

que dispõe:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos;

A matéria constante do supracitado dispositivo foi oportunamente arguida 

pela parte recorrente na instância a quo e decidida pela Corte de origem, 

constatando-se o prequestionamento implícito da norma.

Nota-se, todavia, que o entendimento do Sodalício a quo não está em 

conformidade com a orientação do STJ.

Com efeito, esta Corte Superior já estabeleceu as premissas para o 

reconhecimento do dano moral coletivo, não havendo que se indagar – para 

a apreciação desse dano – sobre a capacidade, ou não, de o fato gerar dor ou 

atingir a dignidade da pessoa humana.

Em verdade, o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação 

de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera 

do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos.

Nesse sentido:

Administrativo. Transporte. Passe livre. Idosos. Dano moral coletivo. 

Desnecessidade de comprovação da dor e de sofrimento. Aplicação exclusiva 

ao dano moral individual. Cadastramento de idosos para usufruto de direito. 

Ilegalidade da exigência pela empresa de transporte. Art. 39, § 1º do Estatuto do 

Idoso. Lei n. 10.741/2003 viação não prequestionado.

1. O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma 

classe específi ca ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença 

de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das 

individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação 

jurídica-base.



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 383-543, julho/setembro 2017 499

2. O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de 

sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, 

mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos.

3. Na espécie, o dano coletivo apontado foi a submissão dos idosos a 

procedimento de cadastramento para o gozo do benefício do passe livre, cujo 

deslocamento foi custeado pelos interessados, quando o Estatuto do Idoso, art. 

39, § 1º exige apenas a apresentação de documento de identidade.

4. Conduta da empresa de viação injurídica se considerado o sistema 

normativo.

5. Afastada a sanção pecuniária pelo Tribunal que considerou as circunstancias 

fáticas e probatória e restando sem prequestionamento o Estatuto do Idoso, 

mantém-se a decisão.

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

1º.12.2009, DJe 26.02.2010)

Se diante do caso concreto for possível identifi car situação que importe 

lesão à esfera moral de uma comunidade – isto é, violação de direito 

transindividual de ordem coletiva, de valores de uma sociedade atingidos sob 

o ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas 

qualquer abalo negativo à moral da coletividade – exsurge o dano moral coletivo.

A propósito:

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

inexistente. Ação civil pública. Direito do Consumidor. Telefonia. Venda casada. 

Serviço e aparelho. Ocorrência. Dano moral coletivo. Cabimento. Recurso especial 

improvido.

1. Trata-se de ação civil pública apresentada ao fundamento de que a empresa 

de telefonia estaria efetuando venda casada, consistente em impor a aquisição de 

aparelho telefônico aos consumidores que demonstrassem interesse em adquirir 

o serviço de telefonia.

2. Inexiste violação ao art. 535, II do CPC, especialmente porque o Tribunal 

a quo apreciou a demanda de forma clara e precisa e as questões de fato e de 

direito invocadas foram expressamente abordadas, estando bem delineados 

os motivos e fundamentos que a embasam, notadamente no que concerne a 

alegação de falta de interesse de agir do Ministério Público de Minas Gerais.

3. É cediço que a marcha processual é orquestrada por uma cadeia 

concatenada de atos dirigidos a um fi m. Na distribuição da atividade probatória, 

o julgador de primeiro grau procedeu à instrução do feito de forma a garantir a 
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ambos litigantes igual paridade de armas. Contudo, apenas o autor da Ação Civil 

Pública foi capaz de provar os fatos alegados na exordial.

4. O art. 333 do Código de Processo Civil prevê uma distribuição estática 

das regras inerentes à produção de prova. Cabe ao réu o ônus da impugnação 

específi ca, não só da existência de fatos impeditivos, modifi cativos ou extintivos 

do direito do autor, como também da impropriedade dos elementos probatórios 

carreados aos autos pela ex adversa. Nesse ponto, mantendo-se silente o ora 

recorrido, correto o entendimento de origem, no ponto em que determinou a 

incidência do art. 334, II, do CPC e por consequência, ter recebido os documentos 

de provas do autor como incontroversos.

5. O fato de ter as instâncias de origem desconsiderado a prova testemunhal 

da recorrida - porquanto ouvida na qualidade de informante - não está apto a 

confi gurar cerceamento de defesa, pois a própria dicção do art. 405, § 4º, do CPC, 

permite ao magistrado atribuir a esse testemunho o valor que possa merecer, 

podendo, até mesmo, não lhe atribuir qualquer valor.

6. Não tendo o autor sido capaz de trazer aos autos provas concretas de sua 

escorreita conduta comercial, deve suportar as consequências desfavoráveis à 

sua inércia. Fica, pois, afastado possível violação aos arts. 267, VI, 333, II e 334, II 

do CPC.

7. A possibilidade de indenização por dano moral está prevista no art. 5º, inciso 

V, da Constituição Federal, não havendo restrição da violação à esfera individual. 

A evolução da sociedade e da legislação têm levado a doutrina e a jurisprudência 

a entender que, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de 

um grupo, não há como negar a essa coletividade a defesa do seu patrimônio 

imaterial.

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

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

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

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

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

9. Há vários julgados desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento 

da condenação por danos morais coletivos em sede de ação civil pública. 

Precedentes: EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.440.847/RJ, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2014, DJe 15.10.2014, 

REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

24.09.2013, DJe 1º.10.2013; REsp 1.367.923/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 27.08.2013, DJe 06.09.2013; REsp 1.197.654/MG, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º.03.2011, DJe 

08.03.2012.

10. Esta Corte já se manifestou no sentido de que “não é qualquer atentado 

aos interesses dos consumidores que pode acarretar dano moral difuso, que dê 
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ensanchas à responsabilidade civil. Ou seja, nem todo ato ilícito se revela como 

afronta aos valores de uma comunidade. Nessa medida, é preciso que o fato 

transgressor seja de razoável signifi cância e desborde os limites da tolerabilidade. 

Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, 

intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva. 

(REsp 1.221.756/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 10.02.2012).

11. A prática de venda casada por parte de operadora de telefonia é capaz de 

romper com os limites da tolerância. No momento em que oferece ao consumidor 

produto com signifi cativas vantagens - no caso, o comércio de linha telefônica 

com valores mais interessantes do que a de seus concorrentes - e de outro, impõe-

lhe a obrigação de aquisição de um aparelho telefônico por ela comercializado, 

realiza prática comercial apta a causar sensação de repulsa coletiva a ato 

intolerável, tanto intolerável que encontra proibição expressa em lei.

12. Afastar, da espécie, o dano moral difuso, é fazer tabula rasa da proibição 

elencada no art. 39, I, do CDC e, por via refl exa, legitimar práticas comerciais que 

afrontem os mais basilares direitos do consumidor.

13. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1.397.870/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 02.12.2014, DJe 10.12.2014)

Na hipótese dos autos, a intranquilidade social, decorrente da excessiva 

demora no atendimento ao consumidor dos serviços bancários, é tão evidente, 

relevante e intolerável no Município afetado que foi editado Decreto Municipal 

na tentativa de compelir as instituições bancárias a respeitar prazo razoável para 

tal atendimento.

Ocorre que, conquanto incontroversa a insatisfação da população local, 

a parte recorrida permaneceu – e quiçá ainda permanece – recalcitrante, 

desrespeitando o Decreto Municipal. Reverbera, por conseguinte, a violação ao 

art. 6º, VI, da Lei Consumerista, devendo a parte recorrida ser condenada por 

dano moral coletivo.

No que diz respeito ao arbitramento dos danos morais, consoante 

entendimento desta Corte Superior, compete ao Sodalício de origem a sua 

fi xação, observando o contexto fático-probatório dos autos e os critérios de 

moderação e proporcionalidade.

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Ação de indenização. Danos 

morais. Valor da indenização. Reexame de fatos e provas. Vedação. Súmula n. 7/

STJ.
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1. Em sede de recurso especial, não compete ao Superior Tribunal de Justiça 

revisar as premissas fáticas que nortearam o convencimento das instâncias 

ordinárias (Súmula n. 7/STJ).

2. O valor da indenização sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, 

sendo certo que, na sua fi xação, recomendável que o arbitramento seja feito com 

moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos 

autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de 

sua experiência e do bom senso e atento à realidade da vida e às peculiaridades 

de cada caso.

3. In casu, o quantum fi xado pelo Tribunal a quo a título de reparação de danos 

morais mostra-se razoável, limitando-se à compensação do sofrimento advindo 

do evento danoso.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag 884.139/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, 

julgado em 18.12.2007, DJ 11.02.2008, p. 112)

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental em recurso especial. 

Ensino. Dispositivos não prequestionados. Súmula 211/STJ. Responsabilidade civil 

aferida pelo Tribunal a quo. Redução do valor indenizatório. Necessário reexame 

do conjunto fático-probatório. Súmula 7/STJ. Divergência jurisprudencial. Exame 

prejudicado.

1. Não houve a apreciação, pelo acórdão regional, das teses referentes aos 

artigos 267, VI, do CPC; 80 da Lei n. 9.394/1996; 6º da LICC, 112 e 114 do CC, 

situação que atrai o óbice da Súmula 211/STJ.

2. Concluindo o Tribunal de origem pela confi guração da responsabilidade 

civil da VIZIVALI, decidir em sentido contrário exigiria o necessário reexame fático-

probatório, o que é vedado na via estreita do recurso especial pela Súmula 7/STJ.

3. A parte recorrente não logrou demonstrar a exorbitância ou a falta de 

razoabilidade no arbitramento da quantia estipulada com a finalidade de 

reparação dos danos morais, o que afasta a possibilidade de intervenção desta 

Corte para a sua modifi cação. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.

4. A análise do dissídio jurisprudencial resta prejudicada em razão da aplicação 

da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o 

acórdão recorrido e o julgado paradigma que apresentam conclusões díspares 

não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, 

mas por conterem fundamentação baseadas em fatos, provas e circunstâncias 

específi cas de cada processo.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.488.468/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 24.03.2015, DJe 30.03.2015)
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Por tudo isso, dou provimento ao Recurso Especial, nos termos da fundamentação 

supra, devendo o valor da condenação ser fi xado pela instância a quo.

É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Administrativo. Processual Civil. Consumidor. Ação 

civil pública. Tempo de espera em fi las bancárias. Legislação local. 

Violação sistemática. Dano moral coletivo. Cabimento. Negativa de 

vigência aos arts. 6º, VI, e 7º da Lei n. 8.028/1990 (Código de Defesa do 

Consumidor). Jurisprudência do STJ. Evolução Precedentes. Direito 

Brasileiro. Inovação e proteção social. Recurso especial provido.

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de recurso especial interposto 

contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim 

ementado (fl . 711, e-STJ):

Processual Civil. Constitucional. Ação civil pública. Dano moral coletivo. 

Legitimidade do Ministério Público Federal (art. 129, inc. III, CF/1988 e art. 81, 

82, I, CDC). Serviço bancário. Tempo de espera em fi la superior a 15 minutos. 

Competência legislativa do Município (RE n. 432.789). Intranquilidade social e 

irrazoabilidade não evidenciadas.

- A Carta Magna atribui legitimidade ao Ministério Público Federal para 

promover ação civil pública objetivando a tutela do patrimônio público e social, 

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inc. III), dentre 

os quais se incluem o dano moral coletivo, cuja legitimidade também encontra 

assento nos arts. 81 e 82, I, do Código de Defesa do Consumidor.

- Indispensável, sob o aspecto transindividual, que o fato gerador do dano 

coletivo extrapole os limites da tolerabilidade e razoabilidade, “gerando 

intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva” 

(REsp 1.221.756/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 2.2.2012)

- O eventual dano moral decorrente da demora no atendimento na fi la do 

estabelecimento bancário, caso efetivamente demonstrado, por circunstancial, 

não ultrapassaria a esfera jurídica individual daquele que se sentiu lesado em sua 

honra, não havendo como estender tal situação a toda uma coletividade.

- Apelação não provida.

Rejeitados os embargos de declaração (fl s. 723-727, e-STJ).
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O recurso especial postula violação do art. 535, II, do Código de Processo 

Civil, porquanto o Tribunal de origem não teria se pronunciado sobre a o dano 

moral coletivo. Em relação ao mérito, sustenta negativa de vigência dos artigos 

6º, VI, e 7º da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). Alega ser 

cabível o dano moral coletivo (fl s. 730-748, e-STJ).

O Ministro Herman Benjamin proferiu voto em prol do provimento 

ao recurso especial para, “nos termos da fundamentação supra, o valor da 

condenação ser fi xado pela instância ‘a quo’ consoante fundamentação supra”.

É, no essencial, o relatório.

Deve ser conhecido o recurso especial para lhe dar provimento.

O Tribunal de origem, em suma, consignou que a possibilidade de aplicação 

do dano moral coletivo está pacifi cada na jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça. Contudo, no caso concreto, fi rmou que não seria o caso.

Transcrevo:

A possibilidade, em tese, de fi xação de indenização por dano moral coletivo 

é matéria que não comporta maiores digressões jurídicas, conforme reiterado 

entendimento do STJ sobre a questão nos precedente antes mencionados.

O problema que se coloca, no caso concreto, é saber se a espera na fi la de 

banco por prazo superior a quinze minutos é sufi ciente à caracterização de um 

dano moral coletivo.

Sabe-se que o dano moral indenizável não se caracteriza pelo simples 

desconforto, dissabores ou aborrecimento advindos das relações intersubjetivas 

do dia a dia, porquanto comuns a todos e incapazes de gerar dor ou atingir a 

dignidade da pessoa humana.

Indispensável, sob o aspecto transindividual, que o fato gerador do dano 

coletivo extrapole os limites da tolerabilidade e razoabilidade, ‘gerando 

intranqüilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva” 

(REsp 1.221.756/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 

2.2.2012, DJe 10.2.2012).

O eventual dano moral decorrente da demora no atendimento na fila do 

estabelecimento bancário, caso efetivamente demonstrado, por circunstancial, 

não ultrapassaria a esfera jurídica individual daquele que se sentiu lesado em sua 

honra, não havendo como estender tal situação a toda uma coletividade.

Do extrato acima, bem se vê que há falar em omissão, como postula o 

recurso especial do Parquet Federal (fl . 746, e-STJ):



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 383-543, julho/setembro 2017 505

Repita-se que a referida omissão está contida na negativa de enfrentamento 

de matéria de grande relevo para o deslinde da presente demanda, qual seja, a 

apreciação da tese de caracterização do dano moral coletivo no caso em questão.

Em suma, não há violação ao art. 535, II do Código de Processo Civil.

Todavia, resta evidente a violação dos artigos 6º, VI, e 7º da Lei n. 

8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), que cito:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos;

(...)

Art. 7º Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes 

de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da 

legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades 

administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais 

do direito, analogia, costumes e eqüidadeI.

É conhecida a interpretação sobre os dispositivos acima indicados para 

outorgar o direito coletivo aos consumidores de que obtenham reparação às 

violações sistemáticas de seus direitos.

Aliás, do extrato acima se infere que o tema sob exame é de puro direito. 

O fato é incontroverso. Há a Lei Municipal n. 2.636/1998, do Município de 

Aracaju, regulamentada pela Decreto Municipal n. 1.422/2007, que determina 

tempo máximo de espera em fi la de 15 minutos.

A questão jurídica controvertida é saber se o seu desrespeito sistemático dá azo à 

reparação coletiva do dano moral sistemático.

Como bem coloca o Relator

Com efeito, esta Corte Superior já estabeleceu as premissas para o 

reconhecimento do dano moral coletivo, não havendo que se indagar - para a 

apreciação desse dano - sobre a capacidade, ou não, de o fato gerar dor ou atingir 

a dignidade da pessoa humana.

Em verdade, o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de 

dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do 

indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos.

(...)
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Se diante do caso concreto for possível identifi car situação que importe lesão 

à esfera moral de uma comunidade - isto é, violação de direito transindividual 

de ordem coletiva, de valores de uma sociedade atingidos sob o ponto de visto 

jurídica, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo 

negativo à moral da coletividade - exsurge o dano moral coletivo.

É certo que a jurisprudência antiga do Superior Tribunal de Justiça possuía 

uma tese de que o dano moral coletivo requeria a identifi cação de danos, por 

meio de provas. Cito:

(...) a incompatibilidade entre o dano moral, qualificado pela noção 

de dor e sofrimento psíquico, e a transindividualidade, evidenciada pela 

indeterminabilidade do sujeito passivo e indivisibilidade da ofensa objeto 

de reparação, conduz à não indenizabilidade do dano moral coletivo, salvo 

comprovação de efetivo prejuízo dano. (...)

(REsp 821.891/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 8.4.2008, 

DJe 12.5.2008.)

Não obstante, a evolução jurisprudencial caminhou no sentido de 

reconhecer a aplicabilidade do dano moral coletivo, extrapolando este conceito 

da dor psíquica, ou seja, retirando tal vetor da projeção de uma coletivização da 

pessoa individual para um totum social ofendido, de cunho transindividual.

(...) A possibilidade de indenização por dano moral está prevista no art. 5º, 

inciso V, da Constituição Federal, não havendo restrição da violação à esfera 

individual. A evolução da sociedade e da legislação têm levado a doutrina e 

a jurisprudência a entender que, quando são atingidos valores e interesses 

fundamentais de um grupo, não há como negar a essa coletividade a defesa do 

seu patrimônio imaterial. (...) O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral 

de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem 

coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma 

a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral 

da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à 

esfera extrapatrimonial de uma pessoa. (...) Afastar, da espécie, o dano moral 

difuso, é fazer tabula rasa da proibição elencada no art. 39, I, do CDC e, por via 

refl exa, legitimar práticas comerciais que afrontem os mais basilares direitos do 

consumidor. (...).

(REsp 1.397.870/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 2.12.2014, DJe 10.12.2014.)

Logo, são cabíveis os danos morais coletivos no caso concreto.
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E esta é uma importante evolução da jurisprudência, como bem 

reconhecem as pesquisas jurídicas contemporâneas.

Em artigo relevante sobre o tema da difi culdade de equilibrar os institutos 

jurídicos pátrios com o infl uxo comparado, advindo de outros países, como 

os “punitive damages”, Judith Martins-Costa e Mariana Pargendler (Usos e 

Abusos da Função Punitiva: punitive damages e o Direito Brasileiro, In: Revista 

do Centro de Estudos Judiciários – CEJ, n. 28, p. 15-32, jan./mar. 2005), bem 

indicam que a noção de reparação é tema de profunda refl exão antropológica e 

comparativa.

Isso porque o modo pelo qual se repara um dano extrapatrimonial – 

individual ou coletivo – tem que ser entendido à luz do direito de cada país, 

com a noção de que o mesmo é criado e interpretado para dar sentido social aos 

modos aceitáveis de coibir danos.

No caso brasileiro, a criação do reconhecimento jurídico do dano moral 

coletivo e a possibilidade de sua indenizabilidade – ao meio ambiente e aos 

consumidores – demonstram uma salutar inovação. Não é ele uma penalidade 

que serve de exemplo. É a reparação social.

Para indicar como as disposições da Lei da Ação Civil Pública são bons 

meios para construção dessa sistemática, transcrevo trecho do artigo das citadas 

autoras:

Há exemplo, no ordenamento, de um saudável meio termo entre o intento de 

tornar exemplar a indenização e a necessidade de serem observados parâmetros 

mínimos de segurança jurídica, bem se diferenciando entre a “justiça do caso” 

e a “justiça do Khadi”: trata-se da multa prevista na Lei n. 7.347/1985 para o 

caso de danos cuja dimensão é transindividual, como os danos ambientais e ao 

consumidor. Essa multa deve recolhida a um fundo público, servindo para efetivar 

o princípio da prevenção. que hoje polariza o Direito Ambiental e é, também, 

diretriz a ser seguida nas relações de consumo.

Nesses casos, o valor, a ser pago punitivamente, não vai para o autor da ação, 

antes benefi ciando o universo dos lesados e, fundamentalmente, o bem jurídico 

coletivo que foi prejudicado pela ação do autor do dano. Porém, há similitudes 

com o que a doutrina anglo-saxã tem de positivo, sancionando pecuniariamente 

eles danos provocados por um apego tão excessivo à pecúnia que faz esquecer 

os interesses da sociedade. Um fundo, criado por lei - a gestão pública do fundo 

e a destinação de seus recursos a uma fi nalidade coletiva, isto é, transindividual 

(e não individual, servindo a “indenização” para beneficiar exclusivamente 

vítima do dano), parece ser o mais adequado caminho - se utilizado de forma 

complementar às demais vias sancionatórias do ilícito civil - para regrar os danos 
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típicos da sociedade industrial sem que recaiamos - por vezes, por ingenuidade - 

nas armadilhas da desumanizante “lógica do mercado”.

Em suma, deve ser acompanhado o Relator, para dar provimento ao 

recurso especial e determinar que o Tribunal de origem arbitre o valor do dano 

moral coletivo, uma vez que é juridicamente cabível na espécie, e não pode o 

STJ apreciar os fatos para determinar seu valor.

Ante o exposto, acompanho integralmente o Min. Herman Bejamin para 

dar provimento ao recurso especial, em seus termos.

É como penso. É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.568.117-SP (2015/0292996-9)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Ministério Público Federal

Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social

EMENTA

Previdenciário. Recurso especial. Enunciado Administrativo n. 

2/STJ. Benefício assistencial. Falecimento do titular do benefício no 

curso do processo. Habilitação dos herdeiros para o recebimentos dos 

valores não pagos em vida. Possibilidade. Artigos 20 e 21 da Lei n. 

8.742/1993. Artigo 23 do Decreto n. 6.214/2007. Recurso especial 

provido.

1. No caso de benefício assistencial de prestação continuada, 

previsto na Lei n. 8.742/1993, não obstante o seu caráter personalíssimo, 

eventuais créditos existentes em nome do benefi ciário no momento de 

seu falecimento, devem ser pagos aos seus herdeiros, porquanto, já 

integravam o patrimônio jurídico do de cujus. Precedentes.

2. O caráter personalíssimo do benefício impede a realização 

de pagamentos posteriores ao óbito, mas não retira do patrimônio 
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jurídico do seu titular as parcelas que lhe eram devidas antes de seu 

falecimento, e que, por questões de ordem administrativa e processual, 

não lhe foram pagas em momento oportuno.

3. No âmbito regulamentar, o artigo 23 do Decreto n. 6.214/2007, 

garante expressamente aos herdeiros ou sucessores o valor residual não 

recebido em vida pelo benefi ciário,

4. Portanto, no caso de falecimento do benefi ciário no curso do 

processo em que fi cou reconhecido o direito ao benefício assistencial, 

é possível a habilitação de herdeiros do benefi ciário da assistencial 

social, para o recebimento dos valores não recebidos em vida pelo 

titular.

5. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte 

resultado de julgamento: “A Turma, por unanimidade, deu provimento ao 

recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).”

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Presidente), os Srs. Ministros 

Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.

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

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 27.3.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recurso especial 

interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão proferido pelo 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região que extinguiu o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IX, do CPC/1973, por entender 

que o direito ao benefício assistencial tem natureza personalíssima, sendo 
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intransmissível aos herdeiros da parte autora, extinguindo-se, portanto, com o 

seu falecimento, nos termos da seguinte ementa:

Previdenciário. Agravo legal. Artigo 557, § 1º, CPC. Benefício assistencial. Óbito 

da parte autora. Intransmissibilidade.

1. O benefício assistencial é direito personalíssimo, constituído intuito personae, 

cujo gozo é reconhecido àqueles que preenchem os requisitos contidos na Lei n. 

8.742/1993.

2. Extingue-se com a morte do beneficiário, não gerando direitos de 

transmissão a eventuais herdeiros.

3. O benefício assistencial por ter natureza personalíssima, extinguiu-se com 

o falecimento da parte Autora no curso da lide e, sendo intransmissível por 

disposição legal o direito material ora analisado (§ 1º do artigo 21 da Lei n. 

8.742/1993), impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito nos 

termos do artigo 267, inciso IX, do Código de Processo Civil.

4. O juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas 

partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos sufi cientes para lastrear 

sua decisão.

5. Salta evidente que não almeja a parte Agravante suprir vícios no julgado, 

buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que 

lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Agravo legal a que se nega provimento.

Em suas razões de recurso especial, o recorrente sustenta, além de dissídio 

jurisprudencial, ofensa aos artigos 21, § 1º, da Lei n. 8.742/1993 e 36, parágrafo 

único, do Decreto n. 4.712/2003, afi rmando que é direito dos herdeiros se 

habilitarem no processo para o recebimento dos créditos oriundos do benefício 

assistencial de prestação continuada, não’ pagos em vida ao titular do benefício, 

especialmente quando antes do óbito já houver sido proferida sentença, 

reconhecendo o direito.

O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso especial decorreu 

in albis.

Noticiam os autos que José Maria dos Santos, representado pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo, ajuizou ação em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social, objetivando a concessão de benefício assistencial.

Foi proferida sentença em 7.6.2001, julgando o pedido procedente.

Em 28.6.2001 foi interposta apelação pelo INSS.
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O autor da ação faleceu em 17.12.2004.

Em 13.9.2010, o Desembargador Federal Relator, de ofício, extinguiu o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IX, do CPC/1973, 

em decorrência do falecimento do autor, ficando prejudicada a análise da 

apelação interposta pelo INSS e da remessa ofi cial tipo por interposta.

Contra a mencionada decisão, o Ministério Público do Estado de São 

Paulo interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento pelo Tribunal de 

origem, nos termos da ementa supratranscrita.

No STJ, o Ministério Público Federal apresentou parecer a fl s. 321/325, 

opinando pelo provimento do recurso especial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Inicialmente é 

necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado 

Administrativo n. 2/STJ: “aos recursos interpostos com fundamento no 

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

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

interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça”.

O recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, por isso deve 

ser conhecido.

A questão recursal gira em torno da possibilidade de os herdeiros se 

habilitarem no curso do processo que reconheceu o direito ao recebimento de 

prestações de benefício assistencial, não pagas em vida ao titular do benefício, 

em razão do seu falecimento.

O benefício assistencial, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal 

de 1988, equivalente a um salário mínimo, pago mensalmente ao idoso ou a 

pessoa com defi ciência, que comprove não possuir meios de prover a sua própria 

existência, independentemente de qualquer contribuição à seguridade social.

Transcreve-se o referido dispositivo constitucional, in verbis:

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
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[...]

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 

de defi ciência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

A lei que regulamenta o direito ao benefício assistencial corresponde à Lei 

n. 8.742/1993, cujos artigos 20 e 21 merecem destaque, in verbis:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-

mínimo mensal à pessoa com defi ciência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 

anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 

nem de tê-la provida por sua família.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, 

o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta 

ou o padrasto, os irmãos solteiros, os fi lhos e enteados solteiros e os menores 

tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

§ 2º Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-

se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com defi ciência 

ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do 

salário-mínimo.

§ 4º O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo 

benefi ciário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro 

regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza 

indenizatória.

§ 5º A condição de acolhimento em instituições de longa permanência 

não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com defi ciência ao benefício de 

prestação continuada.

§ 6º A concessão do benefício fi cará sujeita à avaliação da defi ciência e do grau 

de impedimento de que trata o § 2º, composta por avaliação médica e avaliação 

social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional 

de Seguro Social - INSS.

§ 7º Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do 

beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu 

encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura.

§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3º deverá ser declarada pelo 

requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos 

previstos no regulamento para o deferimento do pedido.
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§ 9º Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem 

não serão computados para os fi ns de cálculo da renda familiar per capita a que se 

refere o § 3º deste artigo.

§ 10º Considera-se impedimento de longo prazo, para os fi ns do § 2º deste 

artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.

§ 11º Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão 

ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do 

grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento.

Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) 

anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem.

§ 1º O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as 

condições referidas no caput, ou em caso de morte do benefi ciário.

§ 2º O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua 

concessão ou utilização.

§ 3º O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais 

e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre 

outras, não constituem motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa 

com defi ciência.

§ 4º A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com 

defi ciência não impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os 

requisitos defi nidos em regulamento. (Grifo nosso)

Consubstanciado nos fundamentos constitucionais da erradicação da 

pobreza, da construção de uma sociedade livre, justa e solidária e do mínimo 

existencial, para a sua concessão é exigida a comprovação de defi ciência ou 

idade avançada; renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) 

do salário mínimo e, ainda; da incapacidade de prover a própria sobrevivência 

ou a do núcleo familiar, sendo certo que o requisito relativo à renda per capita 

foi relativizado pela jurisprudência do STJ, no Recurso Especial Repetitivo 

1.112.557/MG.

A concessão do benefício assistencial, conforme bem explicado por João 

Ernesto Aragonés Viana, em seu Curso de Direito Previdenciário, está sujeita 

à avaliação da defi ciência e do grau de incapacidade, composta por avaliação 

médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais 

do INSS. Caso o benefício seja concedido, deverá ser revisto a cada dois anos 

para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem.

Trata-se de um benefício de natureza personalíssima, porquanto é devido, 

de modo intransferível, apenas ao seu titular, em razão de suas condições 

pessoais, e somente por ele pode ser exercido.
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No âmbito regulamentar, o artigo 23 do Decreto n. 6.214/2007, garante 

expressamente aos herdeiros ou sucessores o valor residual não recebido em vida 

pelo benefi ciário, in verbis:

Art. 23. O Benefício de Prestação Continuada é intransferível, não gerando 

direito à pensão por morte aos herdeiros ou sucessores.

Parágrafo único. O valor do resíduo não recebido em vida pelo benefi ciário 

será pago aos seus herdeiros ou sucessores, na forma da lei civil.

O caráter personalíssimo do benefício assistencial impede a realização 

de pagamentos posteriores ao óbito, mas não retira do patrimônio jurídico do 

seu titular as parcelas que lhe eram devidas antes de seu falecimento, e que, 

por questões de ordem administrativa e processual, não lhe foram pagas em 

momento oportuno.

Nesse contexto, nenhum valor é devido aos sucessores após o óbito do 

benefi ciário, contudo é possível que os herdeiros se habilitem e prossigam no 

processo para o recebimento das parcelas devidas e não pagas ao titular durante 

a sua vida.

Importante destacar que há um aspecto sociológico que orienta 

a interpretação extensiva da Lei de Benefício Assistencial, autorizada pelo 

Poder Executivo por intermédio do regulamento, a permitir que os valores não 

recebidos em vida pelo titular do direito personalíssimo sejam recebidos pelos 

demais membros do núcleo familiar.

Razoável a compreensão de que também eles se benefi ciam, ainda que 

indiretamente, das prestações alimentares assistenciais. Entendo ser esta a 

interpretação concretizadora da dignidade da pessoa humana.

Destarte, não obstante o caráter personalíssimo do benefício assistencial, 

eventuais créditos existentes em nome do benefi ciário no momento de seu 

falecimento, devem ser pagos aos seus herdeiros, porquanto, já integravam o 

patrimônio jurídico do de cujus.

Acerca do tema, merece menção a refl exão do professor José Antonio 

Savaris:

Isso não signifi ca dizer que os valores não recebidos em vida por aquele que 

tinha direito ao benefício assistencial, em face do caráter personalíssimo da 

prestação assistencial, não devem ser pagos aos herdeiros do de cujus. Uma coisa 

é se dizer que o benefício é personalíssimo - e que, em razão disso, não pode ser 
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convertido em pensão por morte. Outra, bastante distinta, é dizer que tais valores, 

embora devidos, jamais integram o patrimônio jurídico de seu titular, a ponto de 

não serem transmissíveis a seus herdeiros, o que seria inaceitável. (Savaris, José 

Antonio. Direito Processual Previdenciário - 6ª ed. Curitiba: Alteridade Editora, 

2016)

No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, em recente 

julgado de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, aplicou a tese aqui 

proposta:

Previdenciário. Agravo interno no recurso especial. Benefício assistencial. 

Morte do autor no curso da ação. Extinção do processo. Direito dos herdeiros/

sucessores a receber eventuais parcelas até a data do óbito. Possibilidade. 

Precedentes.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que, apesar do caráter 

personalíssimo dos benefícios previdenciários e assistenciais, os herdeiros têm 

o direito de receber eventuais parcelas que seriam devidas ao autor que falece 

no curso da ação. Precedentes: AgRg no REsp 1.260.414/CE, Rel. Min. Laurita 

Vaz, Quinta Turma, DJe 26.3.2013; AgRg no Ag 1.387.980/PE, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.5.2012; AgRg no REsp 1.197.447/RJ, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2.2.2011.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.531.347/SP, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito 

Gonçalves, julgado em 15.12.2016, DJe 03.02.2017)

Esta também era a orientação fi rmada pela 3ª Seção, quando detinha a 

competência para o julgamento das questões previdenciárias, ilustrativamente:

Previdenciário. Processual Civil. Alegação de ofensa ao art. 535, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Omissão não confi gurada. Óbito do titular do 

benefício. Legitimidade ativa ad causam dos sucessores para postular em juízo 

o recebimento de valores devidos e não recebidos em vida pelo de cujus. Art. 

112 da Lei n. 8.213/1991. Precedentes. Acórdão recorrido em sintonia com esse 

entendimento. Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental 

desprovido.

1. A suposta afronta ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil não 

subsiste, porquanto o acórdão hostilizado solucionou a quaestio juris de 

maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu 

convencimento.

2. Na forma do art. 112 da Lei n. 8.213/1991, os sucessores de ex-titular - 

falecido - de benefício previdenciário detêm legitimidade processual para, em 
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nome próprio e por meio de ação própria, pleitear em juízo os valores não 

recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de habilitação em 

inventário ou arrolamento de bens.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.260.414/CE, Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, 

julgado em 19.3.2013, DJe 26.3.2013)

No mesmo sentido, destacam-se ainda as seguintes decisões proferidas 

pelos Ministros componentes da Primeira Seção: REsp 1.610.543/SP, Relator 

Ministro Herman Benjamin, DJe 6.9.2016; AREsp 866.635/SP, Ministro 

Relator Humberto Martins, DJe 15.3.2016; REsp 1.530.641/SP, Ministro 

Relator Og Fernandes, DJe 28.10.2015; AREsp 712.905/SP, Relator Ministro 

Napoleão Maia Nunes Filho, DJe 4.9.2015.

Cumpre registrar que os direitos personalíssimos só podem ser exercidos 

pelo seu próprio titular, o que não impede que, uma vez exercido, os herdeiros 

pleiteiem eventuais valores reconhecidamente devidos ao benefi ciário, mas não 

pagos em razão do seu falecimento.

Em casos análogos, o STJ tem aplicado esse entendimento:

Previdenciário e Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Renúncia à aposentadoria para obtenção de novo benefício, mais 

vantajoso. Possibilidade. Desnecessidade de restituição dos valores percebidos. 

Precedentes do STJ. Caráter personalíssimo. Direito não exercido, em vida, pelo 

titular. Agravo regimental improvido.

I. Agravo Regimental interposto em 16.06.2014, contra decisão publicada em 

11.06.2014, na vigência do CPC/1973.

II. Trata-se de ação ajuizada contra o INSS, na qual a autora objetiva a renúncia 

à aposentadoria especial que percebia seu falecido marido, desde 1º.09.1992, 

para fi ns de concessão de novo benefício, mais vantajoso, considerando o período 

de labor do de cujus, posterior à jubilação, com repercussão no valor do benefício 

de pensão por morte de que a autora, ora agravante, é titular.

III. Na forma da pacífica jurisprudência do STJ, por se tratar de direito 

patrimonial disponível, o segurado pode renunciar à sua aposentadoria, com o 

propósito de obter benefício mais vantajoso, no Regime Geral de Previdência 

Social ou em regime próprio de Previdência, mediante a utilização de seu tempo 

de contribuição, sendo certo, ainda, que tal renúncia não implica a devolução 

de valores percebidos (REsp 1.334.488/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do 

CPC/1973).

IV. Contudo, faz-se necessário destacar que o aludido direito é personalíssimo 

do segurado aposentado, pois não se trata de mera revisão do benefício de 
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aposentadoria, mas, sim, de renúncia, para que novo e posterior benefício, mais 

vantajoso, seja-lhe concedido.

Dessa forma, os sucessores não têm legitimidade para pleitear direito 

personalíssimo, não exercido pelo instituidor da pensão (renúncia e concessão de 

outro benefício), o que difere da possibilidade de os herdeiros pleitearem diferenças 

pecuniárias de benefício já concedido em vida ao instituidor da pensão (art. 112 da 

Lei n. 8.213/1991). Precedentes do STJ: REsp 1.222.232/PR, Rel. Ministro Sebastião 

Reis Júnior, DJe de 20.11.2013; AgRg no REsp 1.270.481/RS, Rel. Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe de 26.08.2013; AgRg no REsp 1.241.724/PR, 

Rel. Ministro Marco Aurelio Bellizze, Quinta Turma, DJe de 22.08.2013; AgRg no 

REsp 1.107.690/SC, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora 

Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe de 13.06.2013; AgRg no AREsp 436.056/

RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 10.03.2015; REsp 

1.515.929/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 26.05.2015.

V. Na espécie, a pretensão da parte autora, ora agravante, não pode ser 

acolhida, pois, considerando que a desaposentação não consiste na revisão do 

ato de concessão de aposentadoria, mas no seu desfazimento, pela renúncia, 

somente o titular da aposentadoria poderia fazê-lo, porquanto o direito 

é personalíssimo, e, no caso concreto, o de cujus não renunciou, em vida, à 

aposentadoria que lhe fora concedida, para obter outra, mais vantajosa, como 

ora se pretende, com repercussão na pensão por morte de que é titular a autora.

VI. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 492.849/RS, Segunda Turma, Relator Ministra Assusete 

Magalhães, julgado em 9.6.2016, DJe 21.6.2016) (Grifo nosso)

Previdenciário. Desaposentação. Direito personalíssimo. Benefício não 

requerido pelo titular do direito. Ilegitimidade ativa de sucessor previdenciário. 

Confi guração.

1. A autora, titular do benefício de pensão por morte de seu marido, pretende 

renunciar à aposentadoria do de cujus e requerer outra mais vantajosa, 

computando-se o tempo em que o instituidor da pensão, embora aposentado, 

continuou a trabalhar.

2. A desaposentação constitui ato de desfazimento da aposentadoria, pela 

própria vontade do titular, para fi ns de aproveitamento do tempo de fi liação para 

concessão de nova e mais vantajosa aposentadoria.

3. Trata-se de direito personalíssimo do segurado aposentado, porquanto não se 

vislumbra mera revisão do benefício de aposentadoria, mas, sim, de renúncia, para 

que novo e posterior benefício, mais vantajoso, seja-lhe concedido.

4. Os sucessores não têm legitimidade para pleitear direito personalíssimo, não 

exercido pelo instituidor da pensão (renúncia e concessão de outro benefício), o que 
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difere da possibilidade de os herdeiros pleitearem diferenças pecuniárias de benefício 

já concedido em vida ao instituidor da pensão (art. 112 da Lei n. 8.213/1991).

Recurso especial improvido.

(REsp 1.515.929/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, 

julgado em 19.5.2015, DJe 26.5.2015) (Grifo nosso)

Concluo, portanto, o entendimento de que, no caso de falecimento do 

benefi ciário no curso do processo em que se reconheceu o direito ao benefício 

assistencial, é possível a habilitação de seus herdeiros para o recebimento 

dos valores devidos ao titular, considerando a data entre o requerimento 

administrativo, se houver, ou da citação e o óbito do titular.

Assim, o presente recurso especial merece ser provido, para anular o 

acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para 

que habilite os herdeiros, nos termos da lei, e dê continuidade ao processo, com 

a apreciação da apelação interposta pelo INSS e da remessa ofi cial.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, V, do CPC/2015 c/c o artigo 

255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, nos termos da 

fundamentação.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.633.353-DF (2016/0277339-7)

Relatora: Ministra Assusete Magalhães

Recorrente: Fazenda Nacional

Recorrido: Amilcar Almeida de Souza Lima

Recorrido: Armando Henrique Gross de Araújo

Recorrido: Fernando Luiz Meneses Silva

Recorrido: Gladiston Gomes Filho

Recorrido: Hélio de Andrade Carvalho

Recorrido: Marco Antonio Fernandes

Recorrido: Nedio Venson

Recorrido: Sergio Lagos Motta
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Recorrido: Wiliam Cunha Maluf

Advogados: Maria Susana Minaré Braúna - DF002996

Mikaela Minaré Braúna - DF018225

Rafael Minaré Braúna - DF030607

EMENTA

Tributário e Processual Civil. Recurso especial. Controvérsia 

acerca da incidência de imposto de renda sobre o abono de permanência. 

Ausência de prequestionamento dos arts. 97, VI, 111, 175 e 176 

do CTN, 6º da Lei n. 7.713/1988, 7º da Lei n. 10.887/2004 e 462 

do CPC/1973. Prequestionamento confi gurado, quanto à questão 

federal infraconstitucional em torno dos arts. 43 do CTN e 543-C 

do CPC/1973. Acórdão recorrido que diverge da orientação fi rmada 

pelo STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia. Recurso 

especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, parcialmente provido.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do CPC/1973.

II. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária na qual se postula 

o reconhecimento da não incidência do Imposto de Renda sobre 

o abono de permanência, bem como a restituição dos valores 

pagos, a título desse tributo. Julgada improcedente a demanda, foi 

interposta Apelação, na qual os contribuintes insurgiram-se contra 

o reconhecimento da prescrição quinquenal de parcelas e contra 

a declaração de incidência do Imposto de Renda sobre o aludido 

abono. Em atenção ao princípio da eventualidade, ainda pleitearam a 

redução dos honorários de advogado. O Tribunal de origem manteve 

o reconhecimento da prescrição quinquenal de parcelas e deu parcial 

provimento à Apelação, para afastar a incidência do Imposto de Renda 

sobre as parcelas de abono de permanência recebidas pelos autores, 

invertendo o ônus da sucumbência. No Recurso Especial foi indicada 

contrariedade aos arts. 43, 97, VI, 111, 175 e 176 do CTN, 6º da Lei 

n. 7.713/1988, 7º da Lei n. 10.887/2004 e 462 e 543-C do CPC/1973. 

Em juízo de retratação, restou mantido o acórdão recorrido.

III. O Recurso Especial é inadmissível, por falta de 

prequestionamento, particularmente no que se refere à alegação de 
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contrariedade aos arts. 97, VI, 111, 175 e 176 do CTN, 6º da Lei n. 

7.713/1988, 7º da Lei n. 10.887/2004 e 462 do CPC/1973.

IV. Quanto à alegada ofensa aos arts. 43 do CTN e 543-C do 

CPC/1973, não procede a preliminar suscitada nas contrarrazões ao 

Recurso Especial, no sentido de que seria aplicável a Súmula 282 do 

STF, pois, no tocante a esses dois dispositivos legais, em particular, 

restou confi gurado o prequestionamento.

V. Embora conste, do acórdão recorrido, que o abono de 

permanência encontra-se previsto no § 19 do art. 40 da Constituição 

Federal, com a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional 

n. 41/2003, o Tribunal de origem decidiu, na realidade, a questão 

federal infraconstitucional relativa à incidência, sobre ele, do Imposto 

de Renda, cujo fato gerador não é defi nido nas retromencionadas 

disposições constitucionais, mas no art. 43 do CTN. Aliás, a Segunda 

Turma do STJ, ao julgar o AgRg no REsp 1.418.580/RS (Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 05.02.2014), enfrentou 

situação semelhante à dos presentes autos, ocasião em que proclamou 

que eventual contrariedade ao art. 40, § 19, da Constituição Federal, 

quando muito, constituiria ofensa reflexa ao referido dispositivo 

constitucional. O Plenário do STF, ao julgar o RE 688.001/RS (Rel. 

Ministro Teori Zavascki, DJe de 18.11.2013), deixou assentado que 

é de natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral a 

questão relativa à incidência do Imposto de Renda sobre o abono de 

permanência

VI. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-

C do CPC/1973, o REsp 1.192.556/PE, fi rmou o entendimento 

de que o abono de permanência, previsto no § 19 do art. 40 da 

Constituição Federal, no § 5º do art. 2º e no § 1º do art. 3º da 

Emenda Constitucional n. 41/2003, bem como no art. 7º da Lei n. 

10.887/2004, possui natureza remuneratória e sujeita-se ao Imposto 

de Renda, nos termos do art. 43 do CTN, visto que não há lei que 

considere tal abono como rendimento isento (STJ, REsp 1.192.556/

PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 

06.09.2010).

VII. Consoante consignado pela Segunda Turma, no julgamento 

do REsp 1.323.111/DF (Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 
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05.11.2012), “a dicção do art. 543-C, § 8º, do CPC inquestionavelmente 

prevê a faculdade de as instâncias de origem manterem, no reexame 

da causa, o acórdão que diverge da orientação fi xada pelo STJ no 

julgamento de recurso repetitivo. É necessário, entretanto, observar que 

a interpretação da norma em tela (art. 543-C, § 8º, do CPC) não pode 

ser feita exclusivamente pelo método literal. A Lei n. 11.672/2008, 

ao introduzir a técnica de julgamento do recurso repetitivo, teve por 

principal objetivo reduzir a grande quantidade de processos idênticos 

que engessam a prestação jurisdicional nos tribunais brasileiros, 

sobretudo no STJ. Dessa forma, a melhor maneira de compatibilizar 

a ausência de efeito vinculante com o escopo visado pela legislação 

processual é entender, em abrangência sistemática, que a faculdade de 

manter o acórdão divergente da posição estabelecida por este Tribunal 

Superior em julgamento no rito do art. 543-C do CPC somente é 

admissível quando, no reexame do feito (art. 543-C, § 7º, do CPC), o 

órgão julgador, expressa e minuciosamente, identifi ca questão jurídica 

que não foi abordada na decisão do STJ e que diferencia a solução 

concreta da lide”.

VIII. Não obstante a Segunda Turma, no supracitado REsp 

1.323.111/DF, haja adotado a técnica de cassação do acórdão recorrido, 

com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para 

rejulgamento da causa, em 2º Grau, conforme os parâmetros do 

paradigmático Recurso Especial repetitivo, no presente caso não se 

justifi ca a adoção da mesma técnica, pois os fundamentos utilizados 

pelo Tribunal de origem, para manter seu entendimento pela não 

incidência do Imposto de Renda sobre o abono de permanência 

– natureza indenizatória desse abono e inexistência de acréscimo 

patrimonial –, foram expressamente afastados, pela Primeira Seção do 

STJ, por ocasião do julgamento, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, 

do REsp 1.192.556/PE. Nesse sentido: STJ, REsp 1.329.722/AM, 

Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13.03.2015.

IX. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, 

parcialmente provido, para declarar a incidência do Imposto de Renda 

sobre o abono de permanência, e, em consequência, julgar a ação 

improcedente, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de 

origem, tão somente para que prossiga, no julgamento da Apelação, 

quanto ao pedido de redução dos honorários de advogado.
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ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conhecer em parte do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial 

provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin e Og Fernandes 

votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.

Brasília (DF), 18 de abril de 2017 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 26.4.2017

RELATÓRIO

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

interposto pela Fazenda Nacional, em 17.05.2013, com fundamento no art. 

105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do TRF/1ª Região, assim 

ementado:

Tributário. Processual Civil. Prescrição. Imposto de renda sobre abono 

permanência. Natureza indenizatória. Não incidência. Art. 3º, § 1º, da EC n. 

41/2003.

1. A segunda parte do art. 4º da LC n. 118/2005 foi declarada inconstitucional, 

e considerou-se válida a aplicação do novo prazo de cinco anos apenas às ações 

ajuizadas a partir de 9 de junho de 2005 – após o decurso da vacatio legis de 

120 dias (STF, RE 566.621/RS, rel. ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 

11.10.2011).

2. Em razão da ilegalidade do Ato Declaratório Interpretativo SRF n. 24/2004, 

não incide imposto de renda sobre rendimentos percebidos a título de abono 

permanência (TRF1ª, EI 0015184-40.2005.4.01.3400/DF, Corte Especial, julgado 

em 29.2.2012).

3. Apelação a que se dá parcial provimento (fl . 149e).

Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados.

No Recurso Especial, a parte recorrente indicou contrariedade aos arts. 

43, 97, VI, 111, 175 e 176 do CTN, 6º da Lei n. 7.713/1988, 7º da Lei n. 
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10.887/2004 e 462 e 543-C do CPC/1973, e apresentou as seguintes razões 

recursais:

Da contrariedade ao arts. 462 e 543-C do CPC. Julgamento pela 1ª Seção do 

STJ do recurso representativo da controvérsia.

É bem de ver que o v. acórdão apesar da preexistência de julgamento pela 1ª 

Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão objeto da controvérsia, o qual, 

inclusive, submeteu-se à regra do art. 543-C do CPC (regime dos recursos repetitivos), 

não deu provimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.

Precisamente em 25.08.2010, antes, pois, da prolação do acórdão que julgou 

os embargos de declaração, o eg. STJ, através de sua 1ª Seção, julgou o recurso 

especial representativo da controvérsia (REsp 1.192.556/PE), acolhendo a tese 

fazendária de que incide Imposto de Renda sobre o abono de permanência, por 

representar acréscimo patrimonial. (...)

Vê-se, pois, que o decidido pelo eg. STJ coaduna-se com a tese fazendária exposta 

nessa apelação, razão por que, em atenção ao disposto no art. 543-C do CPC, 

caberia a este Tribunal Regional, até mesmo por economia processual, adequar 

o acórdão embargado, levando-se em consideração o julgamento da 1ª Seção 

do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, evitando, assim, desnecessário 

julgamento pela instância especial sobre questão já consolidada. (...)

Ainda que assim não fosse, incidiria na espécie o art. 462 do CPC: “Se, depois da 

propositura da ação, algum fato constitutivo, modifi cativo ou extintivo do direito 

infl uir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou 

a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.”

Pelo exposto, ao não proceder dessa forma, o acórdão violou os referidos 

artigos.

Da contrariedade dos artigos 43, 97, inciso VI, 111, 175, 176, todos do 

Código Tributário Nacional, 6º da Lei n. 7.713/1988 e 7º da Lei n. 10.887/2004.

Em atenção ao princípio da eventualidade, adentraremos, a seguir, nas outras 

violações existentes no r. acórdão.

Da natureza remuneratória do abono de permanência

Toda a controvérsia acerca da incidência ou não do Imposto de Renda sobre 

o abono de permanência reside na defi nição da real natureza desse instituto. Ao 

contrário do que pretende fazer crer a parte, o abono de permanência constitui 

parcela remuneratória e, como tal, está sujeito à incidência do Imposto de Renda, 

conforme se demonstrará.

(...)

Em um montante correspondente ao valor da contribuição previdenciária 

anteriormente recolhida, o abono de permanência constitui nada mais do que 

uma espécie de gratifi cação que busca estimular o servidor a permanecer em 
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atividade, possibilitando o aproveitamento da experiência adquirida no exercício 

da função pública e o evidente retardo no pagamento dos inúmeros benefícios 

que oneram o órgão previdenciário.

Segundo as lições de Hely Lopes Meirelles (in ‘Direito Administrativo Brasileiro’, 

28ª ed., Malheiros), os adicionais de cunho remuneratório são aqueles concedidos 

a título defi nitivo ou transitório pela decorrência do tempo de serviço (ex facto 

temporis), pelo desempenho de funções especiais (ex facto offi  cci), em razão das 

condições anormais em que se realiza o serviço (propter laborem) ou, fi nalmente, 

em razão das condições pessoais do servidor (propter personam).

Por outro lado, “as indenizações não são rendimentos. Elas apenas recompõem 

o patrimônio das pessoas. Nelas, não há geração de rendas ou acréscimos 

patrimoniais (proventos) de qualquer espécie. Não há riquezas novas disponíveis, 

mas reparações, em pecúnia, por perdas de direitos. Na indenização, como é 

pacífi co, há compensação, em pecúnia, por dano sofrido. Noutros termos, o direito 

ferido é transformado numa quantia de dinheiro”, como bem salientou Alexandre 

Barros Castro (in ‘Sujeição Passiva no Imposto sobre a Renda’, Saraiva, 2004, não 

sendo os grifos do original).

Tomando essas defi nições como parâmetro, nota-se, claramente, que o abono 

de permanência constitui um adicional remuneratório propter personam, pois 

a sua concessão somente se dá em virtude de condições pessoais do servidor 

optante, qual seja, o atendimento dos requisitos previstos no § 1º, inciso III, alínea 

‘a’, do artigo 40, da Constituição Federal, e não em virtude de uma recomposição 

por um dano sofrido pelo servidor.

Dessa forma, embora o abono de permanência tenha como base o valor 

anteriormente devido a título de contribuição previdenciária, ele não impede a 

fruição do direito à aposentadoria voluntária. Assim, não há a perda do exercício 

do direito à aposentadoria voluntária (como ocorre no caso de férias e licenças 

não gozadas), pois o servidor continua plenamente habilitado a requerer a 

aposentadoria no momento em que entender devido.

Seguindo essa linha de raciocínio, o abono de permanência não pode ser 

caracterizado como indenização, pois:

1) não é pago em decorrência de despesas ou adiantamentos feitos pelo 

servidor em proveito da União;

2) não se trata de recompensa, uma vez que o servidor continua a exercer as 

mesmas funções anteriormente executadas;

3) não é reparação pecuniária de danos ou prejuízos, posto que o direito à 

aposentadoria permanece pleno;

4) não se trata de relação de seguro, onde ocorrida a hipótese prevista no 

contrato, o segurador indeniza o segurado; e

5) não é reparação por dano moral, pelo contrário, é medida que valoriza o 

servidor público experiente.
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Ademais, é impossível reconhecer a natureza indenizatória do abono de 

permanência, já que este não se destina a ressarcir o servidor por gastos realizados 

em razão de sua função. A natureza indenizatória de determinada parcela da 

remuneração somente poderá ser verifi cada quando existir recomposição do 

status quo ante, ou seja, quando uma situação jurídica já estabelecida não foi 

devidamente fruída por fatos alheios à vontade de seu titular, causando a perda 

efetiva do direito pleiteado.

Não se pode olvidar, ainda, que o abono de permanência é obtido mediante 

requerimento expresso do servidor interessado em permanecer em atividade, 

procedimento completamente incompatível com a idéia de indenização. 

Não se afigura plausível que o servidor venha a requerer, espontaneamente, 

procedimento que possa lhe causar dano a ponto de ensejar uma futura 

indenização.

Assim, dúvidas não restam de que o abono de permanência constitui verba 

de natureza remuneratória, sendo que “o imposto de renda será calculado sobre o 

salário mais o abono (...)”, conforme registrado por Sérgio Pinto Martins na obra 

‘Reforma Previdenciária’, 2ª ed., Editora Altas.

Da incidência do imposto de renda

A incidência do Imposto de Renda encontra baliza constitucional: recairá sobre 

rendas e proventos de qualquer natureza (art. 153, inciso III).

O Código Tributário Nacional, por sua vez, estabelece a delimitação do fato 

gerador do Imposto de Renda como aquisição de disponibilidade econômica 

ou jurídica: (a) de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho 

ou da combinação de ambos e (b) de proventos de qualquer natureza, assim 

entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos na hipótese anterior 

(art. 43).

Apesar das inúmeras teorias e da interminável polêmica acerca do sentido da 

palavra renda (e mesmo da expressão proventos de qualquer natureza), entende-se 

presente um traço absolutamente característico: o acréscimo patrimonial.

Note-se que os proventos são acréscimos patrimoniais não compreendidos 

no conceito de renda. Esta última, portanto, envolve necessariamente acréscimos 

patrimoniais (fruto do trabalho, do capital ou de ambos). O acréscimo patrimonial 

é o elemento comum aos dois conceitos (de renda e de proventos), consagrando 

a opção legislativa pelo critério da renda-acréscimo.

(...)

Com estes marcos limitadores, atribui-se ao legislador ordinário a liberdade de 

defi nir as situações em que o acréscimo patrimonial está presente e aquelas em 

que ele não se realiza. Trata-se de dar contornos precisos, aplicáveis e operacionais 

ao campo material de incidência previsto e demarcado pela Constituição Federal 

e pelo Código Tributário Nacional.
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Identifi cado um ganho, um ingresso ou o “auferimento de algo”, nas palavras 

do Ministro Carlos Velloso, impõe-se, para escapar à tributação, caracterizá-lo: (a) 

como um falso acréscimo patrimonial ou (b) como benefi ciário de imunidade ou 

isenção.

O falso ou aparente acréscimo patrimonial, refratário à incidência do Imposto 

de Renda, pressupõe uma mutação patrimonial meramente qualitativa. Para 

reparar a perda de parte do patrimônio, ingressa neste mesmo patrimônio 

um bem distinto, na natureza ou qualidade, mas de mesmo valor. Portanto, 

fi ca afastada a idéia de acréscimo patrimonial em sentido próprio ou estrito. 

A indenização é o exemplo por excelência do “falso acréscimo patrimonial”. 

Para reparar o dano causado, a perda experimentada, entrega-se, normalmente 

em dinheiro, em moeda de curso forçado, em pecúnia, uma recomposição 

patrimonial.

Ademais, existem verdadeiros acréscimos patrimoniais não tributados porque 

alcançados por disposição constitucional ou legal exonerativa. No primeiro caso, 

temos as imunidades tributárias. Para os últimos, temos as isenções previstas na 

legislação infraconstitucional de regência.

No caso dos autos, não há como prosperar a tese de não incidência do Imposto 

de Renda sobre o abono de permanência, pois não se trata de um “falso acréscimo 

patrimonial” e, tampouco, de uma espécie de reparação de direito suprimido do 

patrimônio do trabalhador.

Por outro lado, ainda que se entenda que o abono de permanência seja uma 

verba de caráter indenizatório, o que se admite apenas para argumentação, 

nem toda verba com essa natureza é isenta do Imposto de Renda, conforme já 

decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

Tributário. Imposto de renda. Pagamento a empregado, por ocasião 

da rescisão do contrato. Gratificação a título espontâneo. Férias 

proporcionais. Adicional de 1/3 sobre férias. Natureza. Regime tributário 

das indenizações. Distinção entre indenização por danos ao patrimônio 

material e ao patrimônio imaterial. Precedentes (REsp 674.392-SC e REsp 

637.623-PR).

1. O imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza tem 

como fato gerador, nos termos do art. 43 e seus parágrafos do CTN, 

os “acréscimos patrimoniais”, assim entendidos os acréscimos ao 

patrimônio material do contribuinte.

2. Indenização é a prestação destinada a reparar ou recompensar o 

dano causado a um bem jurídico. Os bens jurídicos lesados podem ser (a) 

de natureza patrimonial (= integrantes do patrimônio material) ou (b) de 

natureza não-patrimonial (= integrantes do patrimônio imaterial ou moral), 
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e, em qualquer das hipóteses, quando não recompostos in natura, obrigam 

o causador do dano a uma prestação substitutiva em dinheiro.

3. O pagamento de indenização pode ou não acarretar acréscimo 

patrimonial, dependendo da natureza do bem jurídico a que se refere. 

Quando se indeniza dano efetivamente verifi cado no patrimônio material 

(= dano emergente), o pagamento em dinheiro simplesmente reconstitui 

a perda patrimonial ocorrida em virtude da lesão, e, portanto, não acarreta 

qualquer aumento no patrimônio. Todavia, ocorre acréscimo patrimonial 

quando a indenização (a) ultrapassar o valor do dano material verifi cado 

(= dano emergente), ou (b) se destinar a compensar o ganho que deixou 

de ser auferido (= lucro cessante), ou (c) se referir a dano causado a 

bem do patrimônio imaterial (= dano que não importou redução do 

patrimônio material).

4. A indenização que acarreta acréscimo patrimonial confi gura fato 

gerador do imposto de renda e, como tal, fi cará sujeita a tributação, a 

não ser que o crédito tributário esteja excluído por isenção legal, como 

é o caso das hipóteses dos incisos XVI, XVII, XIX, XX e XXIII do art. 39 do 

Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, 

aprovado pelo Decreto n. 3.000, de 31.03.1999.

(...)

7. Recurso especial parcialmente provido (STJ - Superior Tribunal de 

Justiça; Classe: REsp - Recurso Especial - 644.840; Processo: 200400289239; 

UF: SC; Órgão Julgador: Primeira Turma; Data da decisão: 21.06.2005; 

Documento: STJ000622571; Fonte DJ data: 1º.07.2005 página: 390; 

Relator(a) Teori Albino Zavascki; Decisão: Unânime).

Da interpretação literal e restritiva das isenções

Não se pode perder de vista, também, o fato de que, nos termos do artigo 111, 

inciso II, do Código Tributário Nacional, a legislação que disponha sobre isenção 

deve ser interpretada literal e restritivamente, in verbis:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha 

sobre:

I – (...)

II – outorga de isenção;

III – (...)

Assim, em que pese o fato do artigo 4º da Lei n. 10.887/2004 ter vedado a 

incidência da contribuição previdenciária sobre o abono de permanência (por 

fi nalidade óbvia, diga-se de passagem), esta vedação não pode ser interpretada 
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de forma extensiva para afastar a incidência do Imposto de Renda. Se assim 

quisesse o Legislador, o dispositivo legal teria redação expressa nesse sentido.

(...)

Portanto, para haver isenção, é necessário o cumprimento expresso da 

legislação que a concede, não se permitindo qualquer interpretação extensiva 

das condições e requisitos ali especifi cados (fl s. 180/189e).

Ao fi nal, requereu-se “que o recurso especial seja admitido e provido, 

para que o acórdão regional seja reformado, tendo em vista a contrariedade e 

a negativa de vigência consubstanciada no reconhecimento da não incidência 

de imposto de renda sobre o abono de permanência pago aos substituídos do 

recorrido” (fl . 189e).

Após apresentadas as contrarrazões (fls. 193/198e), o Presidente do 

Tribunal de origem devolveu os autos à Turma julgadora, para os fi ns do art. 

543-C do CPC/1973 (fl s. 200/201e).

Em juízo de retratação, restou mantido o acórdão recorrido, mediante 

acórdão que recebeu a seguinte ementa:

Processual Civil, Constitucional e Tributário. Recurso especial. Recurso 

repetitivo julgado pelo STJ. Juízo de retratação. Art. 543-C, § 7º, II, do CPC. Abono 

de permanência. Natureza indenizatória. Imposto de renda. Não incidência. Acórdão 

mantido.

1. A existência de julgado divergente do STJ, proferido na sistemática do art. 543-C 

do CPC, não torna obrigatória a retratação por esta Corte. Inteligência do disposto 

nos §§ 7º e 8º do art. 543-C do CPC.

2. A orientação fi rmada na Sétima e Oitava Turmas desta Corte, e confi rmada 

por unanimidade em recentes julgamentos da Quarta Seção, é de que o abono de 

permanência instituído pelo § 1º do art. 3º da EC 41/2003 — que acrescentou o § 

19 ao art. 40, II, da CF — tem natureza indenizatória e não configura acréscimo 

patrimonial, o que afasta a incidência do imposto de renda.

3. Acórdão mantido. Determinado o encaminhamento dos autos à Presidência 

(fl . 219e).

Após, a parte recorrente requereu “o envio dos presentes autos à Presidência 

do Tribunal para que ocorra, nos termos do artigo 543-C do CPC, o juízo de 

admissibilidade do Recurso Especial já interposto” (fl . 227e).

Após reiteradas as contrarrazões (fl s. 231/232e) e admitido o Recurso 

Especial (fl s. 234/235e), os autos foram encaminhados a este Tribunal.

É o relatório.
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VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): O Recurso Especial deve 

ser parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

De início, cumpre registrar que, na origem, trata-se de Ação Ordinária 

ajuizada, em 07.04.2010, por Amilcar Almeida de Souza Lima e Outros, em 

face da União (Fazenda Nacional), na qual se postula o reconhecimento da não 

incidência do Imposto de Renda sobre o abono de permanência, bem como a 

restituição dos valores pagos, a título desse tributo.

Julgada improcedente a demanda, foi interposta Apelação, na qual os 

contribuintes insurgiram-se contra o reconhecimento da prescrição quinquenal 

e contra a declaração de incidência do Imposto de Renda sobre o abono de 

permanência. Em atenção ao princípio da eventualidade, ainda pleitearam 

a redução dos honorários de advogado. O Tribunal de origem manteve o 

reconhecimento da prescrição quinquenal e deu parcial provimento à Apelação, 

apenas para afastar a incidência do Imposto de Renda sobre as parcelas de 

abono de permanência recebidas pelos autores, nos termos do voto condutor do 

acórdão recorrido, a seguir reproduzido, na íntegra:

Prescrição:

A Corte Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade da segunda 

parte do art. 4º da LC n. 118/2005 (ArgInc 2006.35.02.001515-0/GO), e assentou, 

inclusive, que a aplicação da LC n. 118/2005 se refere a fatos geradores posteriores 

à sua vigência, e não importa a data de ajuizamento da ação.

O Supremo Tr ibunal  Federal  rat i f icou o entendimento pela 

inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4º da LC n. 118/2005, porém, 

considerou-se válida a aplicação do novo prazo de cinco anos apenas às ações 

ajuizadas a partir de 9 de junho de 2005 – após o decurso da vacatio legis de 

120 dias (STF, RE 566.621/RS, Rel. ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 

11.10.2011).

Com a ressalva de meu entendimento, e uma vez que a ação foi ajuizada 

depois de 7.4.2010, adoto a conclusão da Corte Suprema, proferida em recurso 

julgado na sistemática da repercussão geral, em homenagem aos princípios da 

segurança jurídica e da celeridade processual.

Mérito:

A controvérsia tratada nos autos diz respeito à incidência de imposto 

de renda sobre o abono de permanência instituído pelo art. 3º, § 1º, da EC 

41/2003, que acrescentou ao art. 40, II, da Constituição o § 19, que assim dispõe:
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§ 19. O servidor que trata este artigo que tenha completado as exigências 

para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por 

permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente 

ao valor da contribuição previdenciária até completar as exigências para 

aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

Em uma interpretação teleológica do dispositivo constitucional acima 

transcrito, verifi ca-se que a intenção do legislador é de recompor o patrimônio do 

servidor que, em condições de se aposentar, continua trabalhando.

Dessa forma, dado o interesse da Administração em manter os referidos 

servidores ativos, foi instituído o abono permanência, para compensar a perda do 

trabalhador diante da opção de continuar prestando seus serviços.

Entendo, pois, que o abono de permanência não se traduz em acréscimo 

patrimonial, mas em indenização paga ao servidor.

Nessa linha de intelecção, a Corte Especial deste TRF, no julgamento do EI 

0015184-40.2005.4.01.3400/DF, em 29.2.2012, por maioria, vencido relator, 

consolidou o entendimento de que, em razão da ilegalidade do Ato Declaratório 

Interpretativo SRF n. 24/2004, não incide imposto de renda sobre rendimentos 

percebidos a título de abono permanência.

No caso dos autos, a Administração não pode proibir a aposentadoria, mas, 

como lhe é mais conveniente manter o servidor em seus quadros, paga-lhe 

indenização no mesmo valor da contribuição que deixaria de ser descontada em 

seu salário, caso viesse a se aposentar.

Ainda, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, órgão de controle externo do 

Poder Judiciário estabeleceu terem essas verbas caráter indenizatório.

Dispositivo:

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, apenas para declarar a 

não incidência de imposto de renda de pessoas físicas sobre as parcelas de abono 

de permanência recebidas pelos autores, inverto os ônus da sucumbência, e 

condeno a Fazenda Nacional ao ressarcimento das custas adiantadas.

É o voto (fl s. 145/146e, texto original sem destaques em negrito).

Em juízo de retratação, restou mantido o acórdão recorrido, nos termos do 

seguinte voto proferido pela Relatora, Desembargadora Federal Maria do Carmo 

Cardoso:

Os §§ 7º e 8º do art. 543-C do CPC, que versam sobre a sistemática adotada 

no processamento do recurso especial representativo de controvérsia, têm o 

seguinte teor:
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§ 7º Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos 

especiais sobrestados na origem:

I – terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir 

com a orientação do Superior Tribunal de Justiça; ou 

II – serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o 

acórdão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

§ 8º Na hipótese prevista no inciso II do § 7º deste artigo, mantida a decisão 

divergente pelo tribunal de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do 

recurso especial.

A existência de julgado divergente do STJ, proferido na sistemática do 

art. 543-C do CPC, portanto, não torna obrigatória a retratação por esta 

Corte, pois se admite a manutenção da decisão divergente.

Discute-se nos autos a incidência de imposto de renda sobre o abono de 

permanência disciplinado no § 19 do art. 40 da Constituição, incluído pela EC 

41/2003.

A Emenda Constitucional 20/1998 – antes mesmo da alteração advinda 

da EC 41/2003 – já previa que o servidor que completasse a exigência para a 

aposentadoria integral estaria isento da contribuição previdenciária:

Art. 3º - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer 

tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência 

social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta 

Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, 

com base nos critérios da legislação então vigente.

§ 1º - O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as 

exigências para aposentadoria integral e que opte por permanecer em 

atividade fará jus à isenção da contribuição previdenciária até completar 

as exigências para aposentadoria contidas no art. 40, § 1º, III, a, da 

Constituição Federal (Sem grifo no original).

A redação desse dispositivo demonstra que a origem constitucional do abono 

de permanência mantinha características que o imunizavam da incidência do 

imposto de renda.

Com o advento da EC 41/2003, o que era isenção passou a ser denominado 

abono, e estabeleceu-se que o servidor que tenha completado as exigências para 

a aposentadoria voluntária, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a 

um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária 

até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

A constituição histórica do instituto do abono de permanência, nascido sob 

a denominação de isenção, apresenta características de natureza nitidamente 
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previdenciárias, não patrimoniais e, portanto, não passíveis de incidência 

tributária.

Como bem ressaltado pelo desembargador federal Luciano Tolentino Amaral 

nos votos proferidos sobre a matéria, a expressão equivalente empregada no 

dispositivo referido não pode ter sua exegese apenas na vertente matemática, 

de igualdade de valor, mas, numa compreensão maior, deveria manter 

a sua equivalência jurídica. Uma vez que não incide imposto de renda sobre 

a contribuição previdenciária, pelo mesmo fundamento, não poderá incidir 

sobre o abono de permanência, estipulado para ser de valor equivalente ao da 

mencionada contribuição.

Deve-se ter presente, ademais, o fato de que os dispositivos normativos acima 

citados foram instituídos por meio de emendas constitucionais tendentes a 

restringir direitos fundamentais de matriz social, haja vista que o contexto político 

existente à época, de crise nas contas da Previdência Social, impunha o ajuste 

macroeconômico restritivo dos gastos públicos.

Diante do contexto político e econômico que fomentou as alterações 

normativas do ordenamento jurídico referentes à Seguridade Social, e da 

hermenêutica da Constituição Federal de 1988, é apropriado considerar que a 

mencionada isenção do imposto de renda, depois denominada abono de 

permanência, apresenta nítido caráter indenizatório, em contraprestação à 

restrição de direitos, no caso, ao direito à aposentadoria.

Assim, os institutos da isenção e do abono de permanência, ainda que 

por dispositivos diferentes, nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, 

consagram um mesmo propósito político-normativo: compensar o adiamento 

do usufruto do direito à aposentação previsto pelo constituinte originário e 

posteriormente reformado.

A possibilidade de anuência do contribuinte a esse adiamento não caracteriza 

liberalidade – pois a imposição do fator previdenciário opera em seu desfavor 

– nem tampouco descaracteriza sua natureza restritiva de direitos, passível, 

portanto, de indenização.

No caso em foco, tipifi cam-se precisamente o não auferimento de algo, a 

título oneroso e as duas condições apresentadas como justifi cadoras da não 

tributação: caracterizar-se (a) como um falso acréscimo patrimonial e (b) como 

benefi ciário de imunidade ou isenção.

Esse entendimento vem sendo reiteradamente aplicado pelas 7ª e 8ª Turmas 

desta Corte. A Quarta Seção, em julgados unânimes, reafirmou o caráter 

indenizatório do abono de permanência, conforme as seguintes ementas:

Constitucional e Tributário. Embargos infringentes. Imposto de renda: não 

incidência. Abono de permanência. Direito individual constitucional. Natureza 

jurídica.
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1. O abono de permanência instituído pelo art. 3º, § 1º, da EC 41/2003, 

que acrescentou o § 19 ao art. 40, II, da CF, tem natureza indenizatória 

e não configura acréscimo patrimonial, o que afasta a incidência do 

imposto de renda (TRF1, EI 0015184-40.2005.4.01.3400/DF, e-DJF1 de 

22.2.2012).

2. Embargos infringentes opostos pela Fazenda Nacional a que se nega 

provimento (EIAC 0026489-79.2009.4.01.3400/DF, da minha relatoria, Quarta 

Seção, unânime, e-DJF1 de 5.11.2013).

Constitucional, Tributário e Processual Civil. Ação sob rito ordinário. 

Abono de permanência. Natureza jurídica. Parcela indenizatória. Direito 

Constitucional estabelecido em equivalência ao valor da contribuição 

previdenciária. Imposto de renda: não-incidência. Embargos infringentes não 

providos.

1. O abono de permanência constitui forma de compensação ao servidor 

ou ao magistrado que, mesmo após o preenchimento dos requisitos para a 

aposentação voluntária, permanece em atividade, não usufruindo do direito 

adquirido à percepção da aposentadoria, revelando-se a nítida natureza 

indenizatória deste benefício, equiparado ao pagamento de férias ou de 

licença-prêmio não gozadas.

2. No uso do poder constituinte reformador derivado, o legislador teve o 

claro intuito de incentivar a permanência em atividade do servidor o qual, 

em condições de se aposentar, continua trabalhando, minimizando os custos, 

cumulativos, da Administração Pública, com o pagamento de proventos da 

inatividade e remuneração de um novo servidor.

3. “A expressão ‘equivalente’ empregada no art. 40, § 19, da Constituição 

Federal de 1988, não pode ter sua exegese apenas na vertente matemática, 

de igualdade de valor, mas, numa compreensão maior, deve manter sua 

equivalência jurídica. Se não incide o Imposto de Renda sobre a contribuição 

previdenciária, tampouco deverá incidir sobre o abono de permanência, 

estipulado para ser de valor equivalente ao da mencionada contribuição” 

(Precedente: AC 2008.37.00.007785-2/MA, Sétima Turma, na relatoria para o 

acórdão do Desembargador Luciano Tolentino Amaral, REPDJ de 22.02.2013, 

p. 470).

4. Embargos Infringentes não providos (EIAC 0034664-62.2009.4.01.3400/

DF, relator convocado juiz federal Rodrigo de Godoy Mendes, Quarta Seção, 

unânime, e-DJF1 de 11.10.2013).

Não desconheço a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afasta 

a existência de repercussão geral e reconhece a natureza infraconstitucional 

da questão atinente à incidência de imposto de renda sobre o abono de 

permanência:
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Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. 

Incidência de imposto de renda sobre o abono de permanência. Natureza 

jurídica da verba. Ausência de matéria constitucional.

1. O exame do recurso extraordinário permite constatar que, de fato, a 

hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem 

que se discuta o seu sentido à luz da Constituição.

2. O Supremo Tribunal Federal já fi rmou o entendimento de que a discussão 

a respeito do caráter indenizatório ou não de determinada verba, para fi ns de 

incidência de imposto de renda, trata-se de matéria infraconstitucional.

Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 640.343 AgR, Rel. 

Ministro Roberto Barroso, DJe de 12.9.2013).

Não obstante tal posicionamento, uma vez que a matéria não foi afetada nem 

julgada em sede de repercussão geral, nem objeto de súmula vinculante, deve 

prevalecer a tese aplicada no acórdão recorrido.

Ante o exposto, em juízo de retratação, mantenho o julgado.

Remetam-se os autos à Presidência desta Corte para as devidas providências.

É como voto (fl s. 214/218e, texto original não destacado em negrito).

Preliminarmente, como se constata por simples leitura dos votos acima 

reproduzidos, o Recurso Especial é inadmissível, por falta de prequestionamento, 

particularmente no que se refere à alegação de contrariedade aos arts. 97, VI, 

111, 175 e 176 do CTN, 6º da Lei n. 7.713/1988, 7º da Lei n. 10.887/2004 e 

462 do CPC/1973.

Entretanto, em relação à alegada ofensa aos arts. 43 do CTN e 543-C do 

CPC/1973, não procede a preliminar suscitada nas contrarrazões ao Recurso 

Especial, no sentido de que seria aplicável a Súmula 282 do STF, pois, no 

tocante a esses dois dispositivos legais, em particular, restou confi gurado o 

prequestionamento, como evidenciam os trechos dos acórdãos recorridos acima, 

destacados em negrito.

Ainda em preliminar, embora conste, do capítulo do acórdão recorrido, 

referente ao mérito da causa, que o abono de permanência encontra-se previsto 

no § 19 do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pelo art. 3º da 

Emenda Constitucional n. 41/2003, o Tribunal de origem decidiu, na realidade, 

a questão federal infraconstitucional relativa à incidência, sobre ele, do Imposto 

de Renda, cujo fato gerador não é defi nido nas retromencionadas disposições 

constitucionais, mas no art. 43 do CTN.
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Aliás, a Segunda Turma do STJ, ao julgar o AgRg no REsp 1.418.580/

RS (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 05.02.2014), enfrentou 

situação semelhante à dos presentes autos, ocasião em que proclamou que 

eventual contrariedade ao art. 40, § 19, da Constituição Federal, quando muito, 

constituiria ofensa refl exa ao referido dispositivo constitucional.

Confi ram-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes do STF:

Direito Tributário. Imposto de renda. Abono de permanência. Discussão quanto 

à natureza jurídica da verba. Debate de âmbito infraconstitucional. Eventual 

violação refl exa da Constituição da República não viabiliza o manejo do recurso 

extraordinário. Acórdão recorrido publicado em 12.8.2011. A discussão travada nos 

autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação 

da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido 

e não provido (STF, AgRg no ARE 733.257/MG, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira 

Turma, DJe-202, de 11.10.2013).

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Incidência 

de imposto de renda sobre o abono de permanência. Natureza jurídica da verba. 

Ausência de matéria constitucional. O exame do recurso extraordinário permite 

constatar que, de fato, a hipótese envolveria alegadas violações à legislação 

infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. O 

Supremo Tribunal Federal já fi rmou o entendimento de que a discussão a respeito 

do caráter indenizatório ou não de determinada verba, para fi ns de incidência de 

imposto de renda, trata-se de matéria infraconstitucional. Precedentes. Agravo 

regimental a que se nega provimento (STF, AgRg no ARE 640.343/DF, Rel. Ministro 

Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-179, de 12.09.2013).

Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Abono 

de permanência. Imposto de renda. Incidência. Matéria infraconstitucional. 

Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (STF, AgRg no ARE 

665.800/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Segunda Turma, DJe-162, de 

20.08.2013).

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Incidência 

de imposto de renda sobre abono de permanência. Natureza jurídica da verba. 

Análise de norma infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Agravo 

regimental ao qual se nega provimento (STF, AgRg no ARE 691.857/DF, Rel. Ministra 

Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-184, de 19.09.2012).

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Incidência 

de imposto de renda sobre o abono de permanência. Natureza jurídica da verba. 

Ofensa refl exa. Precedentes. Agravo não provido. 1. A jurisprudência desta Corte 

fi rmou-se no sentido de que a controvérsia sobre o caráter indenizatório ou não de 
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determinada verba, para fi ns de incidência de imposto de renda, situa-se em âmbito 

infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido (STF, AgRg no ARE 662.017/

RN, Rel. Ministro Dias Toff oli, Primeira Turma, DJe-152, de 03.08.2012).

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Incidência 

de imposto de renda sobre o abono de permanência. Natureza jurídica da 

verba. Ofensa indireta. Precedentes. Agravo improvido. I – A jurisprudência do STF 

fi rmou-se no sentido de que a discussão a respeito do caráter indenizatório ou não de 

determinada verba, para fi ns de incidência de imposto de renda, situa-se em âmbito 

infraconstitucional. II – Agravo regimental improvido (STF, AgRg no ARE 646.358/

DF, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-094, de 15.05.2012).

Impende salientar que o Plenário do STF, ao julgar o RE 688.001/RS 

(Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 18.11.2013), deixou assentado que é de 

natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral a questão relativa 

à incidência do Imposto de Renda sobre o abono de permanência, conforme a 

ementa abaixo transcrita:

Tributário e Constitucional. Recurso extraordinário. Incidência de imposto de 

renda sobre o abono de permanência. Matéria infraconstitucional. Ausência de 

repercussão geral (art. 543-A do CPC).

1. A controvérsia a respeito da incidência do imposto de renda sobre as verbas 

percebidas a título de abono de permanência é de natureza infraconstitucional, não 

havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada (ARE 665.800 AgR, de 

minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 20.08.2013; ARE 691.857 AgR, Rel. Min. 

Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.09.2012; ARE 662.017 AgR, Rel. Min. Dias 

Toff oli, Primeira Turma, DJe de 03.08.2012; ARE 646.358 AgR, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15.05.2012).

2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão 

geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual 

ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou refl exa (RE 584.608 RG, Min. 

Ellen Gracie, Pleno, DJe de 13.03.2009).

3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-

A do CPC (STF, RE 688.001 RG/RS, Rel. Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe de 

18.11.2013).

Quanto ao mais, assiste razão à recorrente, pois a Primeira Seção do STJ, 

ao julgar, em 25.08.2010, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, o REsp 

1.192.556/PE (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 06.09.2010), 

fi rmou o entendimento de que o abono de permanência, previsto no § 19 do art. 

40 da Constituição Federal, no § 5º do art. 2º e no § 1º do art. 3º da Emenda 
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Constitucional n. 41/2003, bem como no art. 7º da Lei n. 10.887/2004, possui 

natureza remuneratória e sujeita-se ao Imposto de Renda, nos termos do art. 43 

do CTN, visto que não há lei que considere tal abono como rendimento isento, 

conforme acórdão que recebeu a seguinte ementa:

Tributário. Recurso especial. Abono de permanência. Incidência de imposto de 

renda.

1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título 

de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, 

o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional n. 41/2003, e o art. 7º da 

Lei n. 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como 

rendimento isento.

2. Recurso especial provido (STJ, REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 06.09.2010).

Sobre a natureza jurídica do abono de permanência, a Primeira Seção 

do STJ entendeu que referido abono de permanência é verba decorrente de 

produto do trabalho do servidor que segue na ativa, caracterizando acréscimo 

patrimonial, o que enseja a incidência do Imposto de Renda.

A Segunda Turma do STJ, ao julgar o AgRg no RMS 39.160/DF 

(Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 04.09.2013), reafi rmou o 

entendimento adotado no supracitado Recurso Especial repetitivo, conforme 

consta do voto proferido pelo Ministro Mauro Campbell, nos seguintes termos:

A controvérsia consiste em saber se incide imposto de renda sobre os 

rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 

do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda 

Constitucional n. 41/2003, e o art. 7º da Lei n. 10.887/2004.

Nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, “o imposto, de competência 

da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a 

aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido 

o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de 

qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos 

no inciso anterior”.

Em conformidade com o § 1º do referido artigo, incluído pela Lei Complementar 

n. 104/2001, e ainda o § 4º do art. 3º da Lei n. 7.713/1988, a tributação independe 

da denominação dos rendimentos, bastando, para a incidência do imposto, o 

benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.

Acrescenta o art. 16 da Lei n. 4.506/1964 que serão classificados como 

rendimentos do trabalho assalariado, para fins de incidência do imposto de 
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renda, todas as espécies de remuneração por trabalho ou serviços prestados no 

exercício de empregos, cargos ou funções, tais como as importâncias pagas a 

título de “abonos”, conforme expressamente previstos no inciso I do citado artigo, 

cujo parágrafo único, por sua vez, prevê que serão também classifi cados como 

rendimentos de trabalho assalariado quaisquer outras indenizações pelo atraso 

no pagamento das remunerações tributáveis.

Portanto, sujeitam-se incidência do imposto de renda os rendimentos 

recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da 

Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional 

n. 41/2003, e o art. 7º da Lei n. 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o 

abono de permanência como rendimento isento.

É certo que a Primeira Turma desta Corte, ao julgar o AgRg no REsp 1.021.817/

MG (Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 1º.9.2008), decidiu pela não-incidência 

do imposto de renda sobre o abono de permanência de que trata o § 19 do 

art. 40 da Constituição Federal, conforme evidencia a ementa do respectivo 

acórdão, a seguir reproduzida na parte que interessa: “O constituinte reformador, 

ao instituir o chamado ‘abono permanência’ em favor do servidor que tenha 

completado as exigências para aposentadoria voluntária, em valor equivalente ao 

da sua contribuição previdenciária (CF, art. 40, § 19, acrescentado pela EC 41/2003), 

pretendeu, a propósito de incentivo ao adiamento da inatividade, anular o desconto 

da referida contribuição. Sendo assim, admitir a tributação desse adicional pelo 

imposto de renda, representaria o desvirtuamento da norma constitucional”.

A Segunda Turma, todavia, ao julgar o REsp 1.105.814/SC, sob a relatoria do 

Ministro Humberto Martins, decidiu de modo divergente, ou seja, pela incidência 

do imposto sobre o abono em questão, e o fez com base nas seguintes razões 

de decidir: “O abono de permanência trata-se apenas de incentivo à escolha pela 

continuidade no trabalho em lugar do ócio remunerado. Com efeito, é facultado 

ao servidor continuar na ativa quando já houver completado as exigências para a 

aposentadoria voluntária. A permanência em atividade é opção que não denota 

supressão de direito ou vantagem do servidor e, via de consequência, não dá ensejo 

a qualquer reparação ou recomposição de seu patrimônio. O abono de permanência 

possui, pois, natureza remuneratória por conferir acréscimo patrimonial ao 

benefi ciário e confi gura fato gerador do imposto de renda, nos termos termos do 

artigo 43 do Código Tributário Nacional”.

Transcreve-se, por oportuno, a ementa do citado precedente da Segunda 

Turma:

Processual Civil e Tributário. Art. 43 do CTN. Prequestionamento 

implícito. Abono permanência previsto no art. 40, § 19, da CF. Natureza 

jurídica. Verba remuneratória. Imposto de renda. Incidência.

1. A Corte Especial deste Tribunal entende não ser necessária a menção 

explícita aos dispositivos legais no texto do acórdão recorrido para que seja 

atendido o requisito de prequestionamento.
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2. Discute-se nos autos a natureza jurídica, para fi ns de incidência de 

imposto de renda, da verba denominada abono de permanência cabível 

ao servidor que, completado as exigências para aposentadoria voluntária, 

opte por permanecer em atividade.

3. É faculdade do servidor continuar na ativa quando já houver 

completado as exigências para aposentadoria voluntária. A permanência 

em atividade é opção que não denota supressão de direito ou vantagem 

do servidor e, via de consequência, não dá ensejo a qualquer reparação ou 

recomposição de seu patrimônio.

4. O abono de permanência possui natureza remuneratória por conferir 

acréscimo patrimonial ao benefi ciário e confi gura fato gerador do imposto de 

renda, nos termos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional.

Recurso especial improvido (REsp 1.105.814/SC, 2ª Turma, Rel. Min. 

Humberto Martins, DJe de 27.5.2009).

No mesmo sentido, confi ram-se, ainda, os seguintes precedentes:

Tributário. Imposto de renda. Abono de permanência. Incidência. 

Natureza remuneratória.

1. Incide imposto de renda sobre o abono de permanência, por possuir 

natureza remuneratória e conferir acréscimo patrimonial ao beneficiário. 

Precedentes.

2. Recurso especial provido (REsp 1.178.479/SE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro 

Meira, DJe de 29.4.2010).

Processual Civil e Tributário. Ausência de violação do art. 557 do CPC. 

Jurisprudência dominante. Ofensa a ato declaratório da SRF. Norma 

infralegal. Inviabilidade. Art. 43 do CTN. Abono permanência previsto no 

art. 40, § 19, da CF. Natureza jurídica. Verba remuneratória. Imposto de 

renda. Incidência.

1. O art. 557 do Código de Processo Civil instituiu a possibilidade de, 

por decisão monocrática, o relator deixar de admitir recurso, entre outras 

hipóteses quando manifestamente improcedente ou contrário à súmula ou 

entendimento dominante - e não inteiramente pacífi co - na jurisprudência 

do Tribunal ou de Cortes Superiores, rendendo homenagem à economia e 

celeridade processual.

2. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a 

reapreciação do recurso pelo órgão colegiado na via de agravo regimental.

3. A contrariedade a Ato Declaratório da SRF não é passível de análise em 

sede de recurso especial, uma vez que não se encontra inserida no conceito 

de lei federal, nos termos do art. 105, III, da Carta Magna.
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4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o abono 

de permanência possui natureza remuneratória por conferir acréscimo 

patrimonial ao benefi ciário e confi gura fato gerador do imposto de renda, nos 

termos do art. 43 do Código Tributário Nacional.

Agravo regimental improvido (AgRg no Ag 1.203.675/PE, 2ª Turma, Rel. 

Min. Humberto Martins, DJe de 10.3.2010).

Com efeito, o abono de permanência é verba decorrente de produto do trabalho 

do servidor que segue na ativa, caracterizando inegável acréscimo patrimonial, 

o que enseja a incidência do imposto de renda. Não cabe a alegação de que o 

abono de permanência corresponderia a verba indenizatória, pois não se trata de 

ressarcimento por gastos realizados no exercício da função ou de reparação por 

supressão de direito.

A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob minha relatoria e de 

acordo com o regime de que trata o art. 543-C do CPC, fi rmou o entendimento de 

que incide imposto de renda sobre o abono de permanência (DJe de 6.9.2010).

Portanto, nos termos da referida jurisprudência do STJ, “não cabe a 

alegação de que o abono de permanência corresponderia a verba indenizatória, 

pois não se trata de ressarcimento por gastos realizados no exercício da função 

ou de reparação por supressão de direito”.

Finalmente, consoante consignado pela Segunda Turma, no julgamento 

do REsp 1.323.111/DF (Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 05.11.2012), 

“a dicção do art. 543-C, § 8º, do CPC inquestionavelmente prevê a faculdade 

de as instâncias de origem manterem, no reexame da causa, o acórdão que 

diverge da orientação fi xada pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo. É 

necessário, entretanto, observar que a interpretação da norma em tela (art. 543-

C, § 8º, do CPC) não pode ser feita exclusivamente pelo método literal. A Lei 

n. 11.672/2008, ao introduzir a técnica de julgamento do recurso repetitivo, 

teve por principal objetivo reduzir a grande quantidade de processos idênticos 

que engessam a prestação jurisdicional nos tribunais brasileiros, sobretudo no 

STJ. Dessa forma, a melhor maneira de compatibilizar a ausência de efeito 

vinculante com o escopo visado pela legislação processual é entender, em 

abrangência sistemática, que a faculdade de manter o acórdão divergente da 

posição estabelecida por este Tribunal Superior em julgamento no rito do art. 

543-C do CPC somente é admissível quando, no reexame do feito (art. 543-C, 

§ 7º, do CPC), o órgão julgador, expressa e minuciosamente, identifi ca questão 

jurídica que não foi abordada na decisão do STJ e que diferencia a solução 

concreta da lide”.
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Transcreve-se, a seguir, a ementa do acórdão do retromencionado REsp 

1.323.111/DF:

Processual Civil e Tributário. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 

ISSQN. Locação de mão de obra temporária. Base de cálculo. Preço do serviço. 

Orientação fi rmada no julgamento de recurso repetitivo. Inteligência da efi cácia do 

art. 543-C do CPC.

1. Se a relação entre empresa e mão de obra é regida pela Lei n. 6.019/1974, o 

ISS incide sobre prestação de serviços, e não apenas sobre taxa de agenciamento.

2. Entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.138.205/PR, sob o rito 

do art. 543-C do CPC.

3. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou que o ISS deve recair apenas 

sobre taxa de agenciamento, pois o contrato social demonstra que a recorrida 

atua na locação de mão de obra.

4. In casu, a solução adotada é insufi ciente, pois há necessidade de verifi cação 

do regime jurídico que disciplina a locação de mão de obra.

5. É improcedente o argumento apresentado no memorial da recorrida, isto 

é, de que o Poder Judiciário está legislando ao alterar a base de cálculo do ISS. 

Na realidade, houve apenas interpretação do art. 7º da Lei Complementar n. 

116/2003 (abrangência do termo “preço do serviço”).

6. No mesmo sentido, a informação trazida de que há precedentes atuais dos 

Tribunais de Justiça dos Estados que contrariam o posicionamento fi rmado no 

REsp 1.138.205/PR não surte efeitos no presente julgado.

7. A dicção do art. 543-C, § 8º, do CPC inquestionavelmente prevê a faculdade de 

as instâncias de origem manterem, no reexame da causa, o acórdão que diverge da 

orientação fi xada pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo.

8. É necessário, entretanto, observar que a interpretação da norma em tela (art. 

543-C, § 8º, do CPC) não pode ser feita exclusivamente pelo método literal.

9. A Lei n. 11.672/2008, ao introduzir a técnica de julgamento do recurso repetitivo, 

teve por principal objetivo reduzir a grande quantidade de processos idênticos que 

engessam a prestação jurisdicional nos tribunais brasileiros, sobretudo no STJ.

10. Dessa forma, a melhor maneira de compatibilizar a ausência de efeito 

vinculante com o escopo visado pela legislação processual é entender, em 

abrangência sistemática, que a faculdade de manter o acórdão divergente da 

posição estabelecida por este Tribunal Superior em julgamento no rito do art. 543-C 

do CPC somente é admissível quando, no reexame do feito (art. 543-C, § 7º, do CPC), 

o órgão julgador, expressa e minuciosamente, identifi ca questão jurídica que não foi 

abordada na decisão do STJ e que diferencia a solução concreta da lide.

11. Dito de outro modo, se não houver peculiaridade que excepcione entendimento 

fi xado em julgamento de recurso repetitivo, a solução conferida pelo STJ deve ser 
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aplicada ao caso concreto, sob pena de inviabilizar a vigência e o escopo do art. 543-

C do CPC.

12. Em conclusão, é inaproveitável a singela afi rmação de que há precedentes 

atuais, oriundos das Cortes locais, que continuam a não aplicar a orientação do 

STJ. A recorrida não cuidou de demonstrar quais os fundamentos utilizados para 

o descumprimento da decisão do STJ, tampouco que haja similitude entre o 

acórdão proferido no caso concreto e os paradigmas citados.

13. Recurso Especial provido para anular o acórdão hostilizado, com determinação 

de retorno dos autos ao Tribunal a quo, de maneira a ser feito o rejulgamento da causa 

conforme os parâmetros defi nidos no REsp 1.138.205/PR (STJ, REsp 1.323.111/DF, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 05.11.2012).

Não obstante a Segunda Turma, no supracitado REsp 1.323.111/DF, 

haja adotado a técnica de cassação do acórdão recorrido, com determinação 

de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para rejulgamento da causa, 

em 2º Grau, conforme os parâmetros do paradigmático Recurso Especial 

repetitivo, no presente caso não se justifi ca a adoção da mesma técnica, pois os 

fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem, para manter seu entendimento 

pela não incidência do Imposto de Renda sobre o abono de permanência – 

natureza indenizatória desse abono e inexistência de acréscimo patrimonial –, 

foram expressamente afastados, pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do 

julgamento, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, do REsp 1.192.556/PE.

Nesse sentido:

Processual Civil e Tributário. Execução fi scal. Deferimento de penhora on line 

posterior à Lei n. 11.382/2006. Art. 655-A do CPC. Esgotamento de diligências. 

Desnecessidade. Questão apreciada em recursos especiais repetitivos. Manutenção 

de decisum divergente pelo Tribunal a quo. Art. 543-C, § 8º, do CPC. Inexistência 

de peculiaridade a excepcionar o posicionamento consolidado no STJ. Error in 

judicando. Caracterização de ofensa ao art. 655-A do CPC.

1. O Tribunal a quo, ao submeter o feito à sistemática de adequação 

jurisprudencial prevista no art. 543-C, § 7º, II, do CPC, decidiu por manter o 

acórdão recorrido, mesmo que divergente do posicionamento consolidado no 

STJ em recurso especial repetitivo, nos termos do § 8º daquele mesmo dispositivo 

legal.

2. O STJ já se posicionou no sentido de que, apesar de o § 8º do art. 543-C do 

CPC respaldar a manutenção, pelo Tribunal a quo, do acórdão que diverge da 

orientação fi xada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo, “a melhor maneira 

de compatibilizar a ausência de efeito vinculante com o escopo visado pela 

legislação processual é entender, em abrangência sistemática, que a faculdade 
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de manter o acórdão divergente da posição estabelecida por este Tribunal 

Superior em julgamento no rito do art. 543-C do CPC somente é admissível 

quando, no reexame do feito (art. 543-C, § 7º, do CPC), o órgão julgador, 

expressa e minuciosamente, identifi ca questão jurídica que não foi abordada 

na decisão do STJ e que diferencia a solução concreta da lide” (REsp 1.323.111/

DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.11.2012).

3. No caso, todas as questões jurídicas abordadas pelo Tribunal a quo para 

entender pela impossibilidade da penhora on line na hipótese foram efetivamente 

tratadas pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.112.943/MA, pela Corte Especial, 

e do REsp 1.184.765/PA, pela Primeira Seção, restando caracterizado, pois, o error in 

judicando na manutenção do acórdão recorrido com esteio no § 8º do art. 543-C do 

CPC, do que resultou afrontado o art. 655-A do CPC.

4. Recurso especial a que se dá provimento para restabelecer a decisão que deferiu 

a penhora on line (STJ, REsp 1.329.722/AM, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira 

Turma, DJe de 13.03.2015).

No caso, a sentença entendeu pela prescrição quinquenal de parcelas, 

julgou a ação improcedente e condenou os autores ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários de advogado, arbitrados em R$ 9.000,00 (nove mil 

reais).

A Apelação dos autores postulou a incidência da prescrição decenal de 

parcelas, a reforma da sentença, no mérito, ou a redução dos honorários de 

advogado.

O acórdão recorrido deu pela prescrição quinquenal de parcelas, julgou 

a ação procedente, inverteu os ônus da sucumbência e condenou a ré ao 

ressarcimento das custas antecipadas pelos autores, fi cando, assim, prejudicado 

o pedido de redução dos honorários de advogado, fixados na sentença de 

improcedência do feito.

Como a sentença, no mérito, está sendo restabelecida, os autos devem 

retornar ao Tribunal de origem, apenas para que se prossiga, no julgamento da 

Apelação, quanto ao pedido de redução de honorários de advogado.

Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, 

dou-lhe parcial provimento, para declarar a incidência do Imposto de Renda 

sobre o abono de permanência, e, em consequência, julgar improcedente a ação, 

determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, tão somente para 

que prossiga, no julgamento da Apelação, quanto ao pedido de redução dos 

honorários de advogado.

É como voto.
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