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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.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

224

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 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

230

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 
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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 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 211-381, julho/setembro 2017 251

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.
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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 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 211-381, julho/setembro 2017 273

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 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 211-381, julho/setembro 2017 279

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.
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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



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 211-381, julho/setembro 2017 305

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.
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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:
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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.
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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).



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 211-381, julho/setembro 2017 343

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, 
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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 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

348

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 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

374

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.




