
Segunda Turma





RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 48.065-SP 

(2015/0083520-9)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Recorrente: Comunidade Terapeutica Santa Rita de Cassia

Advogado: Antônio Wilson de Oliveira - SP176140

Recorrido: Estado de São Paulo

Advogado: Sem representação nos autos - SE000000M

Interes.: Ministério Público do Estado de São Paulo

EMENTA

Administrativo. Interdição de estabelecimento de saúde. Fortes 

evidências das irregularidades apontadas. Decisão do juízo criminal. 

Medida urgente. Possibilidade. Poder geral de cautela. Supremacia da 

proteção das pessoas. Situação de vulnerabilidade. Ausência de direito 

líquido e certo. Recurso improvido.

I - Impetração movida por clínica atuante na assistência à 

saúde de portadores de diversos distúrbios, contra ato prolatado 

por juiz criminal que, em atenção à representação formulada e às 

fortes evidências das várias irregularidades perpetradas aos pacientes, 

determinou a interdição do respectivo estabelecimento.

II - A decisão foi pautada no poder geral de cautela do juiz (art. 

798 do CPC/1973), e na supremacia da necessidade de proteção à 

dignidade humana, principalmente em razão de envolver pessoas em 

estado de vulnerabilidade.

III - A alegação de incompetência da autoridade judicial, dessa 

forma, não se sustenta. Ausente o alegado direito líquido e certo.

IV - Recurso improvido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
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unanimidade, negou provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto 

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

Og Fernandes e Assusete Magalhães (Presidente) votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.

Brasília (DF), 18 de abril de 2017 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 27.4.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: A Comunidade Terapêutica Santa Rita 

de Cássia, atuante na assistência à saúde de portadores de distúrbios de diversas 

naturezas, impetrou ação mandamental contra decisão exarada pelo Juiz de 

Direito da Vara Única da Comarca de Ipuã/SP que, em autos de natureza 

criminal, determinou a interdição total da Comunidade impetrante, fundada 

nas alegações de maus tratos perpetrados aos pacientes, tendo a decisão se 

baseado na necessidade de proteção a pessoas em situação de vulnerabilidade.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem, nos 

termos da seguinte ementa (fl . 99):

Mandado de segurança. Insurgência contra a decisão que determinou a interdição 

total de clínica destinada ao tratamento de dependentes químicos. Acolhimento. 

Ausência de direito líquido e certo.

Segurança denegada.

A Comunidade impetrante interpõe o presente recurso ordinário, com 

fundamento no art. 105, II, b, da Constituição Federal, sustentando que as 

medidas requeridas pela autoridade policial para a interdição foram processadas 

no juízo criminal, o qual não dispunha de legitimidade para tanto, considerando 

tratar-se de medidas de natureza cível.

Alega, ainda, a existência de outras medidas, de cunho administrativo e 

até mesmo judicial, mais adequadas à solução da controvérsia perseguida pela 

autoridade policial.

Contrarrazões ofertadas às fl s. 121-123.
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Em parecer, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do 

recurso, nos termos da seguinte ementa (fl . 134):

Recurso em mandado de segurança. Processual Civil. Insurgência contra 

decisão que determinou a interdição de clínica destinada ao tratamento de 

dependentes químicos. Poder geral de cautela. Art. 798 do Código de Processo 

Civil. Contraditório e ampla defesa. Ofensa. Inexistência. Contraditório diferido. 

Alegação de incompetência do Magistrado. Descabimento. Possibilidade de 

deferimento de medidas de urgência.

- Não padece de ilegalidade a ser sanada na via do mandamus a decisão 

que, fundamentada no poder geral de cautela (art. 798 do CPC), determinou a 

interdição de clínica destinada ao tratamento de dependentes químicos e à qual 

se imputa grave ofensa aos direitos humanos dos internos.

- A alegada violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa não 

procede, pois a hipótese é de contraditório diferido, podendo a Recorrente, no 

momento processual oportuno, produzir todas as provas que entender cabíveis.

- O fato de o juiz se declarar incompetente não lhe retira a possibilidade de 

deferir as medidas de urgência que entender cabíveis.

- Parecer no sentido do desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): A controvérsia encontra-se 

estabelecida, basicamente, na suposta incompetência do juízo criminal para 

aplicar a penalidade respectiva, que seria de cunho cível.

Acolho integralmente as bem lançadas razões expendidas pelo 

Representante do Ministério Público Federal, Dr. Brasilino Pereira dos Santos, 

in verbis (fl s. 134-140):

[...] ficou demonstrado nos autos a existência de fortes indícios de que a 

empresa, ora Recorrente, estaria praticando maus tratos aos internos, causando-

lhes ofensa aos direitos humanos.

Ressalte-se que, conforme a representação de fl s. 60/62, a autoridade policial 

informou ao magistrado, prolator da decisão atacada, a necessidade de interdição 

do estabelecimento e transferência imediata dos internos para outro local, 

registrando, dentre outros fatos, a existência de local específi co nas dependências 

da Recorrente destinado ao espancamento dos internos.
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O Parquet estadual também requereu a interdição do aludido estabelecimento, 

afi rmando a existência de robustas provas de crimes ali praticados contra os 

internos, como maus tratos, constrangimento ilegal e tortura (fl . 78).

Nesse contexto, é evidente que a autoridade judicial não poderia permanecer 

inerte diante dos fatos que lhe foram apresentados pelo Ministério Público e 

pela autoridade policial, não incorrendo em qualquer ilegalidade ao determinar 

a interdição do local, com fundamento no poder geral de cautela (art. 798 do 

Código de Processo Civil), tendo em vista a excepcionalidade da situação.

Nesse sentido: “O poder geral de cautela, regrado pelo art. 798 do CPC, autoriza 

o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando 

houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao 

direito da outra lesão grave e de difícil reparação” (AgRg na PET na MC 20.839/SP, 

Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23.10.2014, DJe 

05.11.2014.).

E não há falar em abuso de autoridade do ato judicial sob o argumento de 

que não teria sido observado o contraditório e a ampla defesa, pois a hipótese é 

de contraditório diferido, sendo certo que, no momento processual oportuno, a 

Recorrente poderá produzir todas as provas que entender cabíveis.

A propósito, confi ram-se, respectivamente, os seguinte julgados proferidos 

pelo STF e por essa Corte Superior de Justiça:

Agravo regimental na suspensão de segurança. Ofensa ao devido 

processo legal. Possibilidade de que o contraditório seja diferido. Preliminar 

rejeitada. Precedentes. Ausência de impugnação dos fundamentos da 

decisão agravada.

. Agravo regimental desprovido.

(SS 3490 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 

22.04.2010, DJe 21.05.2010.).

Ambiental. Atividades madeireiras. Cadastro em sistema próprio de 

controle e proteção. Requisitos para o cadastramento. Descumprimento. 

Eventual ocorrência de fraude na operação do sistema. Suspensão do 

cadastro e da licença ambiental sem manifestação da empresa afetada. 

Contraditório e ampla defesa diferidos. Possibilidade. Busca pela 

preservação ambiental.

(...) 11. Não há ofensa ao princípio do devido processo legal porque, 

embora a suspensão da licença tenha se dado em caráter inicial, sem a 

possibilidade de manifestação da recorrente, o contraditório e a ampla 

defesa serão (ou deverão ser) respeitados durante a sindicância aberta para 

averiguar as fraudes (Portarias n. 72/2006 e 105/2006). Trata-se, portanto, 

de contraditório e ampla defesa diferidos, e não inexistentes.

12. Recurso ordinário não provido.
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(RMS 25.488/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 1º.09.2009, DJe 16.09.2009).

Também não assiste razão à Recorrente quanto à alegação de incompetência 

do magistrado prolator da decisão atacada.

A Recorrente invoca o art. 113 do Código de Processo Civil, aduzindo que, 

“tendo o juiz reconhecido sua incompetência em razão da matéria, chegando 

até mesmo a sugerir a via adequada para a pretensão analisada, deveria rejeitar 

preliminarmente o pedido” (fl . 116).

Entretanto, o fato de o juiz se declarar incompetente não lhe retira a 

possibilidade de deferir as medidas de urgência, como demonstram os seguintes 

precedentes desse Tribunal Superior de Justiça:

Administrativo. Processual Civil. Embargos de declaração. Greve dos 

servidores da Justiça do Trabalho. Federação sindical. Acórdão embargado 

que reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam da FENAJUFE e a 

incompetência do STJ para julgar a causa em relação ao réu remanescente 

(SINDJUS-DF), determinando a remessa dos autos ao TRF da 1ª Região. 

Manutenção. Poder geral de cautela. Arts. 798 e 799 do CPC. Manutenção 

da liminar até ulterior manifestação do juízo competente. Possibilidade. 

Precedentes. Embargos parcialmente acolhidos.

(...)

9. Em virtude do poder geral de cautela concedido ao magistrado na 

forma dos arts. 798 e 799 do CPC, mesmo após se declarar absolutamente 

incompetente para julgar o feito, ele pode conceder ou manter decisão 

liminar, como forma de prevenir eventual perecimento do direito ou a 

ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, até que o Juízo competente 

se manifeste quanto à manutenção ou cassação daquele provimento 

cautelar. Precedentes: REsp 1.288.267/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 

Primeira Turma, DJe 21.8.2012; AgRg no REsp 937.652/ES, Rel. Min. Maria 

Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28.6.2012. (Grifo nosso).

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos a fim de, na 

forma dos arts. 798 e 799 do CPC, determinar a manutenção da liminar 

anteriormente concedida até ulterior deliberação do Juízo competente para 

julgamento do presente feito. (EDcl na Pet 7.939/DF, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 10.04.2013, DJe 18.04.2013).

Processual Civil. Mandado de segurança julgado originariamente por 

Tribunal de Justiça. Decisão denegatória. Recurso especial. Erro grosseiro. 

Fundamentação defi ciente. Súmula 284/STF.

(...)

2. O art. 113, § 2º, do CPC, não tem carga normativa sufi ciente para 

infirmar as razões alinhavadas pelo aresto recorrido, que reconheceu a 
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incompetência absoluta do juízo, mas manteve o deferimento de liminar 

em face da urgência até manifestação do juiz competente. Incidência da 

Súmula 284/STF.

3. O dispositivo não trata, e também não impossibilita o juiz, ainda 

que absolutamente incompetente, de deferir medidas de urgência. A 

norma em destaque, por força dos princípios da economia processual, da 

instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, 

somente determina que, reconhecendo-se a incompetência do juízo, os 

atos decisórios serão nulos, devendo ser aproveitado todo e qualquer 

ato de conteúdo não decisório, evitando-se com isso a necessidade de 

repetição. Precedente: AgREsp 1.022.375/PR, de minha relatoria, DJe 

1º.07.2011. (Grifo nosso).

4. Recurso especial do particular não conhecido. Recurso especial do 

Estado do Espírito Santo conhecido em parte e, nesta parte, provido tão 

somente para afastar a multa aplicada com base no art. 538, parágrafo 

único, do CPC.

(REsp 1.273.068/ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado 

em 1º.09.2011, DJe 13.09.2011).

Processual Civil. Recurso especial. Mandado de segurança originário. 

Incompetência absoluta re conhecida pelo Tribunal de Justiça. 

Determinação de remessa dos autos para o juiz de primeira instância. 

Art. 113, § 2º, do CPC. Liminar mantida até nova manifestação do juízo 

competente. Possibilidade. Poder geral de cautela. Arts. 798 e 799 do CPC.

1. Recurso especial no qual se discute a validade da decisão proferida 

pelo Tribunal de origem que, não obstante tenha reconhecido sua 

incompetência absoluta para apreciar o mandado de segurança originário, 

manteve o provimento liminar concedido até nova ulterior deliberação do 

juízo competente, a quem determinou a remessa dos autos.

2. A teor do art. 113, § 2º, do CPC, via de regra, o reconhecimento da 

incompetência absoluta do juízo implica na nulidade dos atos decisórios 

por ele praticados. Entretanto, tal dispositivo de lei não inibe o magistrado, 

ainda que reconheça a sua incompetência absoluta para julgar determinada 

causa, de, em face do poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do 

CPC, conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência, para 

prevenir perecimento de direito ou lesão grave e de difícil reparação, até 

ulterior manifestação do juízo competente, o qual deliberará acerca da 

subsistência, ou não, desse provimento cautelar. Nessa mesma linha: REsp 

1.273.068/ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 13.09.2011.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1.288.267/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 14.08.2012, DJe 21.08.2012).
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Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de autoridade no ato 

apontado como coator a serem corrigidos pela via mandamental, devendo o 

Acórdão impugnado ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto, o Ministério Público Federal oficia no sentido do 

desprovimento do recurso ordinário.

Cumpre, ainda, salientar que o magistrado a quo não chegou a declarar sua 

incompetência, somente cogitando que, “a rigor”, as medidas seriam pleiteadas 

em processo cível autônomo (fl . 16), mas que, em razão do poder de cautela 

do juiz e da supremacia da proteção as pessoas, principalmente àquelas que se 

encontram em situação de vulnerabilidade, e tendo em conta os fortes indícios 

das irregularidades apontadas, deveria cumprir seu papel e atuar de forma 

preventiva.

Nesse panorama, a alegação de incompetência da autoridade judicial para a 

prolação do respectivo ato de interdição não se sustenta.

Ante o exposto, ausente o alegado direito líquido e certo, nego provimento 

ao recurso ordinário em mandado de segurança.

É o voto.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 49.896-RS 

(2015/0307428-0)

Relator: Ministro Og Fernandes

Recorrente: Lucio Weber de Abreu

Advogado: Lúcio Weber de Abreu e outro(s)

Recorrido: Estado do Rio Grande do Sul

Procurador: Fábio Casagrande Machado e outro(s) - RS049005

EMENTA

Administrativo. Recurso em mandado de segurança. Concurso 

público. Prova dissertativa. Questão com erro no enunciado. Fato 

constatado pela banca examinadora e pelo Tribunal de origem. 
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Ilegalidade. Existência. Atuação excepcional do Poder Judiciário no 

controle de legalidade. Sintonia com a tese fi rmada pelo STF no 

RE 632.853/CE. Espelho de prova. Documento que deve veicular 

a motivação do ato de aprovação ou reprovação do candidato. 

Necessidade de existência pretérita ou concomitante à pratica do ato. 

Impossibilidade de apresentação em momento posterior. Hipótese em 

que houve apresentação a tempo e modo. Inexistência de irregularidade.

1. A pretensão veiculada no presente recurso em mandado de 

segurança consiste no controle de legalidade das questões 2 e 5 da prova 

dissertativa do concurso para o Cargo de Assessor - Área do Direito 

do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Sustenta que 

subsistem duas falhas evidentes nas questões dissertativas de n. 2 e 5. 

Na questão n. 2, a falha seria em decorrência de grave erro jurídico no 

enunciado, já que a banca examinadora teria trocado os institutos da 

“saída temporária” por “permissão de saída”, e exigido como resposta 

os efeitos de falta grave decorrentes do descumprimento da primeira. 

Já na questão n. 5, o vício decorreria da inépcia do gabarito, pois, 

ao contrário das primeiras quatro questões, afi rma que não foram 

publicados, a tempo e modo, os fundamentos jurídicos esperados do 

candidato avaliado.

2. Analisando controvérsia sobre a possibilidade de o Poder 

Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo 

que profere avaliação de questões em concurso público, o Supremo 

Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão 

geral reconhecida, fi rmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder 

Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora 

para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” 

(RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado 

em 23.4.2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-

125 Divulg 26.6.2015 Public 29.6.2015).

3. Do voto condutor do mencionado acórdão, denota que a tese 

nele constante buscou esclarecer que o Poder Judiciário não pode 

avaliar as respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas 

se for necessário apreciar o conteúdo das questões ou os critérios 

utilizados na correção, exceto se fl agrante a ilegalidade. Ou seja, se 

o candidato/litigante pretende que o Poder Judiciário reexamine o 

conteúdo da questão ou o critério utilizado em sua correção para 

fi ns de verifi car a regularidade ou irregularidade da resposta, ou nota 
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que lhe foi atribuída, tal medida encontra óbice na tese fi rmada pelo 

Supremo Tribunal Federal, exceto se houver fl agrante ilegalidade ou 

inconstitucionalidade. Precedente: (AgRg no RMS 46.998/SC, Rel. 

Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º.7.2016).

4. Em relação à questão n. 2 da prova dissertativa, a análise dos 

pedidos do impetrante revela que se pretende a declaração de sua 

nulidade ao fundamento de que o enunciado contém grave erro, o 

que teria prejudicado o candidato na elaboração de suas respostas. 

Veja-se, portanto, que não se busca, no presente recurso, quanto 

à questão acima, que o Poder Judiciário reexamine o conteúdo da 

questão ou o critério de correção para concluir se a resposta dada pelo 

candidato encontra-se adequada ou não para o que solicitado pela 

banca examinadora. Ao contrário, o que o ora impetrante afi rma é que 

o enunciado da questão n. 2 contém erro grave insuperável, qual seja a 

indicação do instituto da “saída temporária” por “permissão de saída”, 

ambos com regência constante dos arts. 120 a 125 da Lei de Execução 

Penal, e que, por essa razão, haveria nulidade insanável.

5. A banca examinadora e o Tribunal de origem claramente 

reconheceram a existência de erro no enunciado da questão, o 

que, à toda evidência, demonstra nulidade da avaliação, pois, ao 

meu sentir, tal erro teve sim o condão de infl uir na resposta dada 

pelo candidato, sobretudo considerando que os institutos da “saída 

temporária” e “permissão de saída” possuem regramentos próprios 

na Lei Execuções Penais. Se a própria banca examinadora reconhece 

o erro na formulação da questão, não se pode fechar os olhos para 

tal constatação ao simplório argumento de que referido erro não 

infl uiria na análise do enunciado pelo candidato. É dever das bancas 

examinadoras zelarem pela correta formulação das questões, sob pena 

de agir em desconformidade com a lei e o edital, comprometendo, sem 

sombra de dúvidas, o empenho realizado pelos candidatos durante 

quase toda uma vida. Quantas pessoas não levam dois, três, quatro, 

dez anos ou mais se preparando para concursos públicos, para depois 

se depararem com questões mal formuladas e, pior, com desculpas 

muitas das vezes infudadas, de que tal erro na formulação não infl uiria 

na solução da questão, como vejo acontecer na presente hipótese. 

Nulidade reconhecida que vai ao encontro da tese fi rmada pelo STF 

no recurso extraordinário supramencionado, pois estamos diante de 

evidente ilegalidade a permitir a atuação do Poder Judiciário.
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6. No que se refere à questão n. 5 da prova dissertativa, a análise 

dos pedidos do impetrante denota que se pretende a declaração de 

sua nulidade aos seguintes fundamentos: (i) o espelho de resposta 

é totalmente diferenciado daqueles que foram divulgados para as 

quatro primeiras, em que constaram os fundamentos jurídicos; (ii) 

no espelho impugnado, a banca examinadora simplesmente dividiu o 

enunciado, atribuindo a cada critério ou fração certa pontuação sem, 

contudo, indicar o padrão de resposta desejado; (iii) a publicação dos 

fundamentos jurídicos que deveriam ser atendidos pelo candidato 

era de suma importância, sob pena de afronta aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, já que somente “com um padrão de 

argumentos jurídicos o candidato poderia recorrer plenamente na 

seara administrativa, buscando a elevação da nota”; e (iv) a publicação 

tardia do padrão de respostas, sobretudo após acionamento do Poder 

Judiciário, não supriria a nulidade da questão, na medida em que 

colocaria em xeque o princípio da impessoalidade.

7. Na seara de concursos públicos, há etapas em que as 

metodologias de avaliação, pela sua própria natureza, abrem margem 

para que o avaliador se valha de suas impressões, em completo 

distanciamento da objetividade que se espera nesses eventos. Nesse rol 

de etapas, citam-se as provas dissertativas e orais. Por essa razão, elas 

devem se submeter a critérios de avaliação e correção os mais objetivos 

possíveis, tudo com vistas a evitar contrariedade ao princípio da 

impessoalidade, materializado na Constituição Federal (art. 37, caput).

8. E mais. Para que não pairem dúvidas quanto à obediência 

a referido princípio e quanto aos princípios da motivação dos atos 

administrativos, do devido processo administrativo recursal, da 

razoabilidade e proporcionalidade, a banca examinadora do certame, 

por ocasião da divulgação dos resultados desse tipo de avaliação, deve 

demonstrar, de forma clara e transparente, que os critérios de avaliação 

previstos no edital foram devidamente considerados, sob pena de nulidade 

da avaliação.

9. A clareza e transparência na utilização dos critérios previstos 

no edital estão presentes quando a banca examinadora adota conduta 

consistente na divulgação, a tempo e modo, para fi ns de publicidade e 

eventual interposição de recurso pela parte interessada, de cada critério 

considerado, devidamente acompanhado, no mínimo, do respectivo valor 

da pontuação ou nota obtida pelo candidato; bem como das razões ou 

padrões de respostas que as justifi quem.
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10. As informações constantes dos espelhos de provas subjetivas 

se referem nada mais nada menos à motivação do ato administrativo, 

consistente na atribuição de nota ao candidato. Tudo em consonância 

ao que preconizam os arts. 2º, caput, e 50, § 1º, da Lei n. 9.78419/99, 

que trata do processo administrativo no âmbito federal.

11. Salvo exceção reconhecida pela jurisprudência deste Tribunal 

Superior – notadamente no que diz respeito à remoção ex ofício de 

servidor público (RMS 42.696/TO, de minha relatoria, Segunda 

Turma, DJe 16.12.2014; AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10.9.2013; REsp 1.331.224/

MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

26.2.2013) –, referida motivação deve ser apresentada anteriormente 

ou concomitante à prática do ato administrativo, pois caso se permita 

a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que fabriquem, forjem 

ou criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Nesse 

sentido, a doutrina especializada (Celso Antônio Bandeira de Mello, 

in Curso de direito administrativo. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, 

p. 112-113).

12. Não se deve admitir como legítimo, portanto, a prática imotivada 

de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, 

venha o gestor “construir” algum motivo que dê ensejo à validade 

do ato administrativo. Precedentes: RMS 40.229/SC, Rel. Ministra 

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 11.6.2013; RMS 35.265/SC, 

Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 6.12.2012).

13. É certo que alguns editais de concursos públicos não 

preveem os critérios de correção ou, às vezes, embora os prevejam, não 

estabelecem as notas ou a possibilidade de divulgação dos padrões de 

respostas que serão atribuídos a cada um desses critérios. Em tese, com 

suporte na máxima de que “o edital faz lei entre as partes”, o candidato 

nada poderia fazer caso o resultado de sua avaliação fosse divulgado 

sem a indicação dos critérios ou das notas a eles correspondentes, ou, 

ainda, dos padrões de respostas esperados pela banca examinadora. 

Tal pensamento, no entanto, não merece prosperar, pois os editais de 

concursos públicos não estão acima da Constituição Federal ou das leis 

que preconizam os princípios da impessoalidade, do devido processo 

administrativo, da motivação, da razoabilidade e proporcionalidade. 

Do contrário, estaríamos diante verdadeira subversão da ordem 
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jurídica. Precedente: AgRg no REsp 1.454.645/RJ, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.8.2014.

14. Feitas essas considerações, e partindo para o caso concreto ora 

em análise, verifi ca-se dos autos que a banca examinadora do certame 

não só disponibilizou a nota global do candidato quanto à questão 

n. 5, como também fez divulgar os critérios que adotara para fi ns de 

avaliação, o padrão de respostas e a nota atribuída a cada um desses 

critérios/padrões de respostas. Assim, não merece prosperar a alegada 

afronta ao devido processo recursal administrativo e do princípio da 

motivação, na medida em que foram divulgadas ao candidato as razões 

que pautaram sua avaliação, devidamente acompanhadas das notas 

que poderia alcançar em cada critério.

15. Quanto à tese de que o gabarito da questão dissertativa 

n. 5 veio somente com o julgamento do recurso administrativo, ou 

seja, de que a banca examinadora apresentou motivação do ato – 

esse consistente na publicação do espelho e correção de prova – 

após a sua prática, tem-se que referida alegação não condiz com as 

informações constantes dos autos. Registre-se que, na hipótese, o 

espelho apresentado pela banca examinadora – diga-se passagem, 

antes da abertura do prazo para recurso –, já continha a motivação para 

a prática do ato consistente na atribuição de nota ao candidato, quais 

sejam, (i) os critérios utilizados; (ii) o padrão de resposta esperado 

pela banca examinadora – nenhum problema quanto a esses serem 

idênticos aos critérios, na hipótese particular da questão n. 5º; e (iii) as 

notas a serem atribuídas a cada um do critérios. Destaque-se que não 

haveria fundamentação (ou motivação) se apenas fossem divulgados 

critérios por demais subjetivos e a nota global, desacompanhados, cada 

um dos critérios, do padrão de resposta ou das notas a eles atribuídas, 

situação essa ora não constatada.

16. Recurso em mandado de segurança a que se dá parcial 

provimento para declarar a nulidade apenas da questão n. 2 da prova 

dissertativa.

ACÓRDÃO

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

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



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 383-543, julho/setembro 2017 397

unanimidade, dar parcial provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete 

Magalhães (Presidente), Francisco Falcão e Herman Benjamin votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

Dra. Aline Frare Armborst, pela parte recorrida: Estado do Rio Grande do 

Sul

Brasília (DF), 20 de abril de 2017 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Presidente

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 2.5.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de recurso em mandado de 

segurança interposto por Lúcio Weber de Abreu, com base no art. 105, inc. II, 

alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-STJ, fl . 183):

Mandado de segurança. Concurso público. Assessor - Área do Direito. 

Ministério Público. Questões n. 02 e 05 da prova dissertativa.

E defeso ao Judiciário se imiscuir em matéria relativa ao mérito das questões 

de concurso público. Em regra, cabe ao judiciário tão somente a análise do 

preenchimento dos requisitos legais em relação às questões. In casu, não há erro 

substancial na questão n. 02 da prova dissertativa que justifi que sua anulação.

2. Foi publicado corretamente o espelho de correção da questão n. 05 da prova 

dissertativa e foram apresentados os critérios objetivos de correção, não havendo 

ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Segurança denegada.

O recorrente informa que se submeteu ao concurso público para o cargo 

de Assessor - Área do Direito do Ministério Público do Rio Grande do Sul, 

organizado por essa mesma instituição, tendo realizado duas etapas avaliativas, 

quais sejam a fase objetiva, com 80 questões, e a fase subjetiva, com 5 questões, 

logrando êxito, na primeira fase, na 35ª colocação para a região de Serra.
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Aduz que o problema reside na prova dissertativa, que exigiu nota mínima 

de 12 pontos de um total de 20. Informa que nessa fase obteve 10,6 pontos, que 

foram mantidos mesmo após a interposição de 5 recursos.

Sustenta, no entanto, que subsistem duas falhas evidentes nas questões 

dissertativas de n. 2 e 5. Na questão n. 2, a falha seria em decorrência de 

grave erro jurídico no enunciado, já que a banca examinadora teria trocado 

os institutos da “saída temporária” por “permissão de saída”, e exigido como 

resposta os efeitos de falta grave decorrentes do descumprimento da primeira. 

Já na questão n. 5, o vício decorreria da inépcia do gabarito, pois, ao contrário 

das primeiras 4 questões, afi rma que não foram publicados, a tempo e modo, os 

fundamentos jurídicos esperados do candidato avaliado.

Em razão desses fatos, pugna pela declaração de nulidade das referidas 

questões, por entender que houve: (i) no tocante à questão dissertativa n. 2, 

contrariedade ao princípio da legalidade em decorrência da inobservância do 

previsto nos arts. 120 a 125 da Lei de Execução Penal; 1º, caput, 19, caput, 

da Constituição Estadual; 5º, I, e 37, caput, da Constituição Federal/1988; 

e (ii) em relação à questão n. 5, contrariedade aos princípios da legalidade, 

contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme arts. 1º, caput, 19, 

caput, da Constituição Estadual; 5º, II, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição 

Federal/1988.

No tocante à questão n. 2, defende, em síntese, que tanto a banca 

examinadora quanto o Tribunal de origem reconheceram a existência de erro 

na formulação do enunciado quando nesse se inseriu o instituto da “saída 

temporária” no lugar da “permissão de saída”. 

Sustenta que referidos institutos possuem disciplinas jurídicas distintas, 

conforme se constata da leitura dos arts. 120 a 125 da Lei de Execuções Penais. 

Afi rma que “i) num instituto há escolta, noutro não; 2) num é necessário 

autorização judicial, noutro não; e 3) um atende falecimento, doença e 

tratamento médico, já o outro supre a reintegração social” (e-STJ, fl . 220).

Ainda nesse ponto, defende que o cometimento de falta grave por fuga 

– fato objeto de análise na questão – não gera idênticas consequências na 

saída temporária e na permissão de saída, pois, “como na permissão de saída 

resta necessária escolta por agentes penitenciários, o legislador absteve-se de 

positivar a consequência da falta grave, deixando ao magistrado a decisão no 

caso concreto”, e que “na saída temporária subsiste o art. 125, ‘caput’ e parágrafo 

único, no sentido de que a falta grave gera a automática revogação do benefício, 
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bem como de que a sua recuperação ocorrerá com o cancelamento da punição 

disciplinar” (e-STJ, fl . 220).

De outra parte, em relação à questão n. 5, afi rma que o espelho de resposta 

é totalmente diferenciado daqueles que foram divulgados para as quatro 

primeiras, em que constaram os fundamentos jurídicos. Afi rma que, no espelho 

impugnado, a banca examinadora simplesmente dividiu o enunciado, atribuindo 

a cada critério ou fração certa pontuação sem, contudo, indicar o padrão de 

resposta desejado.

Alega que a publicação dos fundamentos jurídicos que deveriam ser 

atendidos pelo candidato era de suma importância, sob pena de afronta aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, já que somente “com um padrão 

de argumentos jurídicos o candidato poderia recorrer plenamente na seara 

administrativa, buscando a elevação da nota” (e-STJ, fl . 220).

Sustenta que a publicação tardia do padrão de respostas, sobretudo após 

acionamento do Poder Judiciário, não supriria a nulidade da questão, na medida 

em que colocaria em cheque o princípio da impessoalidade.

Por fi m, defende que a intenção do impetrante não reside no ataque ao 

mérito do ato administrativo consistente na avaliação das respostas dada pelo 

candidato e das notas a ele atribuídas, mas no controle de legalidade da questão 

n. 2 – em razão de erro no enunciado –; e do procedimento afeto à publicação 

do resultado da questão n. 5, que teria, neste último caso, prejudicado o exercício 

do devido processo recursal.

Instado a se manifestar, o recorrido apresentou contrarrazões às e-STJ, fl s. 

245/256, aduzindo que o impetrante não logrou êxito em demonstrar, por meio 

de prova pré-constituída, a violação do direito líquido e certo, bem como deixou 

de impugnar as regras previstas no edital do processo seletivo. Sustentou, ainda, 

a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora nos 

critérios de correção de provas e avaliação de questões.

O Ministério Público Federal apresentou parecer às e-STJ, fl s. 269/272, 

manifestando-se pelo não provimento do recurso ordinário.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): A pretensão veiculada no presente 

recurso em mandado de segurança consiste no controle de legalidade das 
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questões 2 e 5 da prova dissertativa do concurso para o Cargo de Assessor - 

Área do Direito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.

Registre-se de início, que analisando controvérsia sobre a possibilidade de 

o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo 

que profere avaliação de questões em concurso público, o Supremo Tribunal 

Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, fi rmou 

a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, 

substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e 

notas a elas atribuídas”.

Eis o disposto na ementa do julgado que deu origem à referida tese:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção 

de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir 

banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas 

atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de 

compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital 

do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632.853, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 

23.04.2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-125 divulg 

26.06.2015 public 29.06.2015)

Ou seja, de acordo com a Corte Suprema, a regra é que o Poder Judiciário 

não pode reexaminar (i) o conteúdo das questões nem (ii) os critérios de 

correção, exceto se diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fi ns de 

avaliar respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas.

Uma leitura atenta do voto condutor do referido acórdão denota que a 

tese nele constante buscou esclarecer que o Poder Judiciário não pode avaliar 

as respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas se for necessário 

apreciar o conteúdo das questões ou os critérios utilizados na correção, exceto se 

fl agrante a ilegalidade. É o que se depreende da leitura dos seguintes trechos do 

voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do acórdão:

É antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que não compete ao 

Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo 

das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e 

inconstitucionalidade.

Quando do julgamento do MS 21.176, ainda em 19.12.1990, o Min. Aldir 

Passarinho assim se pronunciou sobre o tema:

[...] incabível que se possa pretender que o Judiciário – mormente em 

tema de mandado de segurança – possa substituir-se à Banca Examinadora 
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para dizer se tal ou qual questão foi bem respondida, que tal ou qual questão 

poderia ter mais de uma resposta.

Os critérios adotados pela Banca Examinadora de um concurso 

não podem ser revistos pelo Judiciário, salvo se houver ilegalidade ou 

inconstitucionalidade, o que no caso não ocorre.

E nem se torna possível que a Justiça possa fazer revisões de provas para 

dizer do maior ou menos acerto das respostas aos quesitos formulados.

[...]

Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no 

mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a 

correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos 

poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt).

Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos 

no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre 

concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a 

banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões.

Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas 

apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos 

e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem. Com 

base nessa literatura especializada, o acórdão recorrido infi rmou o entendimento 

da banca e identifi cou mais de um item correto em determinadas questões do 

certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para 

realizar análise doutrinária das respostas.

Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a 

pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram 

além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do 

gabarito ofi cial.

Assim, houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de 

concurso público, em fl agrante violação à jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal.

Note-se, portanto, que, se o candidato/litigante pretende que o Poder 

Judiciário reexamine o conteúdo da questão ou o critério utilizado em sua 

correção para fi ns de verifi car a regularidade ou irregularidade da resposta, ou nota 

que lhe foi atribuída, tal medida encontra óbice na tese fi rmada pelo Supremo 

Tribunal Federal, exceto se houver fl agrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

A propósito, o seguinte precedente desta Corte Superior de relatoria da Ministra 

Assusete Magalhães:

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no recurso em mandado 

de segurança. Concurso público de ingresso, por provimento ou remoção, na 
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atividade notarial e de registro. Prova prática. Questão discursiva. Critérios de 

correção e de atribuição de notas. Revisão. Impossibilidade de substituição, 

pelo Poder Judiciário, da banca examinadora. Precedentes do STJ e do STF, em 

repercussão geral. Dilação probatória. Impossibilidade. Alegação de violação 

ao princípio da isonomia. Alteração do pedido e da causa de pedir, no recurso 

ordinário. Impossibilidade. Precedentes do STJ. Ausência de direito líquido e 

certo. Agravo regimental improvido.

I. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por candidata 

- Escrivã de Paz de Gravatal/SC -, contra decisão do Presidente da Comissão do 

Concurso, no recurso administrativo que a impetrante interpôs contra a avaliação 

de sua prova escrita e prática para ingresso, por provimento ou remoção, na 

atividade notarial e de registro no Estado de Santa Catarina. Após o provimento 

parcial do seu recurso, quanto ao item 7 da prova prática, a impetrante obteve 

nota 7,0900. Em face do improvimento do aludido recurso administrativo, no 

que respeita ao item 6 de sua prova prática - que equivalia a 0,80 pontos, mas lhe 

foram atribuídos 0,40 pontos -, a impetrante alega inconsistência da decisão que 

improveu o seu recurso, no ponto, sustentando que seria descabido exigir-lhe a 

citação da fonte dos valores dos imóveis - se declarada pelas partes, no negócio, 

ou se extraída do valor venal atribuído pelo órgão fiscal competente -, bem 

como a citação de dois fundamentos legais, que a banca examinadora entendera 

necessária, para a obtenção da nota máxima, no aludido item. Requer, assim, a 

concessão da segurança, “para o fi m de se elevar, em face da inconsistência dos 

fundamentos da decisão da Comissão do Concurso que negou provimento ao 

recurso da impetrante, sua nota na prova prática em 0,40 pontos, determinando-

se que sua pontuação final seja recalculada, ou, caso assim não se entenda, 

que se determine que tal elevação seja procedida pela Comissão do Concurso”. 

Denegada a segurança, em 2º Grau, no Recurso Ordinário a impetrante reitera 

as teses da inicial, questionando os critérios de correção do item 6 de sua prova 

prática, e inova, quanto aos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, invocando o 

princípio da isonomia, em relação a outros candidatos, que se insurgiram contra a 

correção do item 6 da prova prática do certame e que teriam obtido a concessão 

da segurança, para aumento de sua pontuação, juntando, como documento 

novo, o acórdão, relativo a um deles, no qual - sustenta a impetrante - teria sido 

reconhecida a impertinência da citação dos dois dispositivos legais exigidos pela 

Comissão de Concurso, no item 6 da prova prática, bem como juntando a prova, 

sem pontuação nela aposta, de outra candidata, que não teria declinado os dois 

dispositivos legais, na resposta ao aludido item 6, mas teria obtido a pontuação 

máxima, de 0,80, no referido item.

II. É fi rme a compreensão do STJ no sentido de que “o reexame dos critérios usados 

por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas 

em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve 

se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo 

edital” (STJ, AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe de 07.03.2013). Na mesma linha, recentemente - em 23.04.2015 -, o 

Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do 
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Relator, Ministro Gilmar Mendes, conheceu e deu provimento ao RE 632.853/CE, 

para fi xar a tese de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, 

substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas 

a elas atribuídas. Precedentes. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de 

compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do 

certame” (DJe de 29.06.2015).

III. In casu, verifi ca-se que a impetrante deixou de juntar, com a inicial, o edital 

do concurso (Edital 176/2012), contendo o respectivo conteúdo programático, o 

que permitiria a análise quanto a qualquer inobservância ou fl agrante ilegalidade 

na correção da questão aventada.

IV. O Mandado de Segurança exige demonstração inequívoca, mediante 

prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não se admite, 

portanto, dilação probatória, fi cando a cargo do impetrante juntar, aos autos, 

a documentação necessária ao apoio de sua pretensão, como é amplamente 

apregoado pelas lições da doutrina jurídica e pela jurisprudência dos Tribunais.

V. Ademais, já decidiu esta Corte que “o procedimento do recurso ordinário 

em mandado de segurança observa as regras atinentes à apelação, tendo em 

vista sua natureza similar, devolvendo a esta Corte o conhecimento de toda a 

matéria alegada na impetração (ampla devolutividade), seja ela legislação local, 

constitucional ou matéria fática-probatória” (STJ, EDcl no RMS 31.946/PA, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 11.11.2010). No presente 

caso, contudo, não houve, pelo Tribunal de origem, qualquer apreciação quanto à 

suposta violação ao princípio da isonomia, linha argumentativa somente trazida 

nas razões do Recurso Ordinário. Em consequência, inviável inovar o fundamento 

jurídico do pedido, e, assim, pretender o reexame da causa, nesta Corte, sob 

alegados fatos novos, não apreciados pela Corte a quo, o que exigiria, ainda, 

dilação probatória, incompatível com o rito do Mandado de Segurança. De fato, 

na compreensão do STJ, “a aplicação do art. 462 do CPC, segundo o qual o juiz 

deverá levar em conta os fatos novos capazes de infl uir no julgamento da lide, 

deve harmonizar-se com o disposto nos arts. 128 e 460 do diploma processual, 

que proíbem a prestação jurisdicional diversa da requerida pelo autor” (STJ, REsp 

620.828/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJU de 18.09.2006). Ainda, 

no mesmo sentido: STJ, RMS 28.374/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 

DJe de 14.03.2011; AgRg no RMS 37.982/RO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe de 20.08.2013.

VI. Com efeito, na forma da jurisprudência, “o pedido recursal relativo à 

declaração de inconstitucionalidade de dispositivo da lei local somente surgiu 

nesta instância. Por isso, inviável sua apreciação, porque descabe a esta Corte 

Superior analisar tese não apreciada no Tribunal a quo, o que caracterizaria 

inovação recursal, com desrespeito ao princípio da devolutividade” (STJ, RMS 

30.858/PI, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 31.10.2014).

VII. Ainda que assim não fosse, por não se encontrarem a impetrante e os 

candidatos paradigmas, mencionados no Recurso Ordinário, em situação idêntica, 

inviável o tratamento igualitário entre eles.
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VIII. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no RMS 46.998/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, 

julgado em 1º.9.2015, DJe 1º.7.2016)

Visto isso, passa-se à análise da pretensão veiculada no presente recurso em 

mandado de segurança, nos termos que se seguem.

Da impugnação à questão n. 2

Em relação à questão n. 2 da prova dissertativa, a análise dos pedidos do 

impetrante denota que se pretende a declaração de sua nulidade ao fundamento 

de que seu enunciado contém grave erro, o que teria prejudicado o candidato na 

elaboração de suas respostas.

Observa-se, portanto, que não se busca, no presente recurso, quanto à 

questão acima, que o Poder Judiciário reexamine o conteúdo da questão ou o 

critério de correção para concluir se a resposta dada pelo candidato encontra-se 

adequada ou não para o que solicitado pela banca examinadora. Se assim o fosse, 

tal medida encontraria óbice na jurisprudência mencionada, que proíbe o Poder 

Judiciário substituir a banca nos critérios de correção por ela adotados.

Ao contrário, o que o ora impetrante afi rma é que o enunciado da questão 

n. 2 contém erro grave insuperável, qual seja a indicação do instituto da “saída 

temporária” por “permissão de saída”, ambos com regência constante dos arts. 

120 a 125 da Lei de Execuções Penais, e que, por essa razão, haveria nulidade 

insanável.

Compulsando os autos, verifi ca-se que o Tribunal de origem, embora 

tenha julgado improcedente o mandamus, claramente reconheceu a existência de 

erro no enunciado da questão. Confi ra-se:

Quanto à questão n. 2, a banca reconhece a existência de erro na formulação 

desta, realmente ocorreu a troca da expressão “saída temporária” por “permissão 

de saída”.

Ocorre que, como argumentado pelo impetrado, a resposta da questão não 

seria alterada se redigida com a expressão “saída temporária”.

A questão tinha como objetivo que o candidato expressasse as implicações 

decorrentes da fuga de um apenado durante licença concedida, prescindindo-se 

de qualquer análise dos institutos referidos.

Ademais, o impetrante sequer demonstra que existam diferenças entre 

as consequências da fuga de apenado durante permissão de saída ou saída 

temporária.
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Desta forma, por inexistir erro substancial que possa alterar a análise da 

questão, deve esta ser mantida.

Nesse ponto, tenho que subsiste o erro no enunciado da questão. E mais, tal 

erro, ao meu sentir, teve sim o condão de infl uir na resposta dada pelo candidato, 

sobretudo considerando que os institutos da “saída temporária” e “permissão de 

saída” possuem regramentos próprios na Lei Execução Penal.

Ora, se a própria banca examinadora reconhece o erro na formulação 

da questão, não se podem fechar os olhos para tal constatação ao simplório 

argumento de que o referido erro não infl uiria na análise do enunciado pelo 

candidato.

Registre-se que é dever das bancas examinadoras zelarem pela correta 

formulação das questões, sob pena agir em desconformidade com a lei e o 

edital, comprometendo, sem sombra de dúvidas, o empenho realizado pelos 

candidatos durante quase toda uma vida. Quantas pessoas não levam dois, três, 

quatro, dez anos ou mais se preparando para concursos públicos, para depois se 

depararem com questões mal formuladas e, pior, com desculpas muitas das vezes 

infundadas, de que tal erro na formulação não infl uiria na solução da questão, 

como vejo acontecer na presente hipótese.

Assim, tenho que o caso é de fl agrante ilegalidade a admitir a declaração 

de nulidade da questão.

Essa conclusão vai ao encontro da tese fi rmada pelo STF no recurso 

extraordinário supramencionado, pois estamos diante de evidente ilegalidade a 

permitir a atuação do Poder Judiciário.

Portanto, nesse ponto, tenho que assiste razão ao recorrente.

Da impugnação à questão n. 5

Já em relação à questão n. 5 da prova dissertativa, a análise dos pedidos do 

impetrante denota que se pretende a declaração de sua nulidade ao fundamento 

de que o espelho de resposta é totalmente diferenciado daqueles que foram 

divulgados para as quatro primeiras, em que constaram os fundamentos jurídicos. 

Afi rma que, no espelho impugnado, a Banca examinadora simplesmente dividiu 

o enunciado, atribuindo a cada critério ou fração certa pontuação, sem, contudo, 

indicar o padrão de resposta desejado.

Alega que a publicação dos fundamentos jurídicos que deveriam ser 

atendidos pelo candidato era de suma importância, sob pena de afronta aos 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

406

princípios do contraditório e da ampla defesa, já que somente “com um padrão 

de argumentos jurídicos o candidato poderia recorrer plenamente na seara 

administrativa, buscando a elevação da nota” (e-STJ, fl . 220).

Sustenta que a publicação tardia do padrão de respostas, sobretudo após 

acionamento do Poder Judiciário, não supriria a nulidade da questão, na medida 

em que colocaria em cheque o princípio da impessoalidade.

Registre-se, de início, que, na seara de concursos públicos, há etapas em 

que as metodologias de avaliação, pela sua própria natureza, abrem margem 

para que o avaliador se valha de suas impressões, em completo distanciamento 

da objetividade que se espera nesses eventos. Nesse rol de etapas, citam-se as 

provas dissertativas e orais. Por essa razão, elas devem se submeter a critérios 

de avaliação e correção os mais objetivos possíveis, tudo com vistas a evitar 

contrariedade ao princípio da impessoalidade, materializado na Constituição 

Federal, nos termos seguintes:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi ciência e, também, 

ao seguinte:

E mais. Para que não pairem dúvidas quanto à obediência a referido 

princípio e quanto aos princípios da motivação dos atos administrativos, do 

devido processo administrativo recursal, da razoabilidade e proporcionalidade, 

a banca examinadora do certame, por ocasião da divulgação dos resultados 

desse tipo de avaliação, deve demonstrar, de forma clara e transparente, que os 

critérios de avaliação previstos no edital foram devidamente considerados, sob pena 

de nulidade da avaliação.

Tenho que a clareza e transparência na utilização dos critérios previstos 

no edital estão presentes quando a banca examinadora adota conduta consistente 

na divulgação, a tempo e modo, para fi ns de publicidade e eventual interposição 

de recurso pela parte interessada, de cada critério considerado, devidamente 

acompanhado, no mínimo, do respectivo valor da pontuação ou nota obtida pelo 

candidato; bem como das razões ou padrões de respostas que as justifi quem.

A título de exemplo, seguem espelhos de respostas de avaliações subjetivas 

disponibilizados por notórias bancas examinadoras de concursos públicos 

(http://waltercunha.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/correcao_stj.jpg e 

http://www.olibat.com.br/wp-content/uploads/2015/02/Resultado-Preliminar-

OAB-XV.jpg):
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Nos exemplos acima, além de fi car evidenciada a utilização dos critérios 

de correção, os espelhos oferecem ao candidato condições de identifi car (i) o 

padrão de resposta esperado pela banca examinadora para cada questão; (ii) a 

pontuação válida para cada um dos critérios; (iii) a nota que lhe foi atribuída em 

cada um deles; e, por fi m, (iv) a nota global obtida pelo candidato, possibilitando, 

sobretudo, o exercício do devido processo administrativo recursal consagrado na 

CF/1988, precisamente no art. 5º, LV:

Art. 5º [...].

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 

ela inerentes.

Registre-se que tais informações constantes dos espelhos de provas 

subjetivas se referem nada mais nada menos à motivação do ato administrativo, 

consistente na atribuição de nota ao candidato. Tudo em consonância ao que 

preconiza a Lei n. 9.784/1999, que trata do processo administrativo no âmbito 

federal, nos termos seguintes:

Capítulo I

Das Disposições Gerais

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, fi nalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 

ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e efi ciência.

[...]

Capítulo XII

Da Motivação

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos 

e dos fundamentos jurídicos, quando:

[...]

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

[...]

§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir 

em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, 

informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

Destaque-se, por oportuno, que, salvo exceção reconhecida pela 

jurisprudência deste Tribunal Superior – notadamente no que diz respeito à 
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remoção ex ofício de servidor público (RMS 42.696/TO, de minha relatoria, 

Segunda Turma, DJe 16.12.2014; AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10.9.2013; REsp 1.331.224/

MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.2.2013) 

–, referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática 

do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia 

ensejo para que fabriquem, forjem ou criem motivações para burlar eventual 

impugnação ao ato.

Nesse sentido, os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello (in 

Curso de direito administrativo. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 112-113) 

abaixo transcritos:

Dito princípio implica para a Administração o dever de justifi car seus atos, 

apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação 

lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência 

tomada, nos casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se 

a consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo.

A motivação deve ser prévia ou contemporânea á expedição do ato. Em algumas 

hipóteses de atos vinculados, isto é, naqueles em que há aplicação quase 

automática da lei, por não existir campo para interferência de juízos subjetivos 

do administrador, a simples menção do fato e da regra de Direito aplicada pode 

ser sufi ciente, por estar implícita a motivação. Naqueleoutros, todavia, em que 

existe discricionariedade administrativa ou em que a prática do ato vinculado 

depende de aturada apreciação e sopesamento dos fatos e das regras jurídicas 

em causa, é imprescindível motivação detalhada [...].

De outra parte, não haveria como assegurar confiavelmente o contraste 

judicial eficaz das condutas administrativas com os princípios da legalidade, 

da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade se não fossem 

contemporaneamente a elas conhecidos e explicados os motivos que permitiriam 

reconhecer seu afi namento ou desafi namento com aqueles mesmos princípios. 

Assim, o administrado, para insurgir-se ou para ter elementos de insurgência 

contra atos que o afetem pessoalmente, necessita conhecer as razões de tais atos 

na ocasião em que são expedidos. Igualmente, o Judiciário não poderia conferir-

lhes a real justeza se a Administração se omitisse em enuncia-las quando da 

prática do ato. É que, se fosse dado ao Poder Público aduzi-los penas serodiamente, 

depois de impugnada a conduta em juízo, poderia fabricar razões ad hoc, “construir” 

motivos que jamais ou difi cilmente se saberia se eram realmente existente e/ou se 

foram deveras sopesados à época em que se expediu o ato questionado.

Assim, atos administrativos práticos sem a tempestiva e suficiente motivação 

são ilegítimos e invalidáveis pelo Poder Judiciário toda vez que sua fundamentação 
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tardia, apresentada apenas depois de impugnados em juízo, não possa oferecer 

segurança e certeza de que os motivos aduzidos efetivamente existiam ou foram 

aqueles que embasaram a providência contestada.

Não se deve admitir como legítimo, portanto, a prática imotivada de um 

ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, venha o gestor 

“construir” algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo. Nesse 

sentido, precedentes desta Corte Superior da lavra da Ministra Eliana Calmon e 

do Ministro Castro Meira, respectivamente:

Administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. Exame médico. 

Reprovação de candidatos. Falta de acesso aos resultados dos exames. Renovação 

do exame.

1. É nulo o ato administrativo consistente na reprovação de candidato em 

exame médico por falta de motivação e de acesso aos resultados no momento 

adequado.

2. Correção do ato administrativo após a concessão de liminar.

3. Questões fáticas posteriores à impetração são inteiramente impertinentes 

para exame no recurso, sob pena de, suprimindo-se a apreciação da instância de 

origem, violar o princípio do tantum devolutum quantum appellatum.

4. Segurança concedida em parte, impondo-se a submissão dos candidatos a 

novo exame médico.

5. Recursos ordinários parcialmente providos.

(RMS 40.229/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

4.6.2013, DJe 11.6.2013)

Administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. Acuidade visual. 

Candidato considerado inapto. Ausência de motivação. Nulidade. Edital que 

previa a correção com o uso de óculos ou lentes. Ofensa à razoabilidade.

1. Discute-se a legalidade da eliminação do candidato por ter sido considerado 

inapto no exame de aptidão visual, no Concurso Público para Ingresso ao Curso 

de Formação de Ofi ciais da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina.

2. Liminar deferida na Medida Cautelar 18.229/SC para assegurar a participação 

do ora recorrente nas demais fases do certame.

3. Não houve motivação, no momento adequado, do ato administrativo que 

reprovou o candidato no exame de saúde, já que os fundamentos dessa eliminação 

foram enunciados apenas nas informações prestadas pela autoridade coatora.

4. Refoge à razoabilidade a eliminação do candidato que não obteve acesso 

aos fundamentos de sua reprovação, impedindo-o de efetuar o controle da decisão 
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administrativa, máxime quando o próprio edital autoriza a correção visual pelo 

simples uso de óculos ou lentes corretivas.

5. É incontroverso que o recorrente não é portador das anomalias constantes 

do Anexo II do edital que constituem condições incapacitantes à inclusão 

na Polícia Militar de Santa Catarina - a própria Junta Médica da Corporação 

Militar apôs carimbo que revela incapacidade temporária -, bem como há prova 

documental da realização de cirurgia de correção visual, que atenderia o requisito 

da higidez física prevista em lei.

6. Segurança deferida para determinar seja o recorrente submetido a nova 

avaliação de saúde, exclusivamente quanto à acuidade visual, com concessão de 

prazo para recurso caso haja reprovação, de modo a prestigiar a resolução do caso no 

âmbito administrativo.

7. Recurso em mandado de segurança provido.

(RMS 35.265/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 

27.11.2012, DJe 6.12.2012)

É certo que alguns editais de concursos públicos não preveem os critérios 

de correção ou, às vezes, embora os prevejam, não estabelecem as notas ou a 

possibilidade de divulgação dos padrões de respostas que serão atribuídos a 

cada um desses critérios. Em tese, com suporte na máxima de que “o edital 

faz lei entre as partes”, o candidato nada poderia fazer caso o resultado de 

sua avaliação fosse divulgado sem a indicação dos critérios ou das notas a eles 

correspondentes, ou, ainda, dos padrões de respostas esperados pela banca 

examinadora.

Tal pensamento, no entanto, não merece prosperar, pois os editais de 

concursos públicos não estão acima da Constituição Federal ou das leis que 

preconizam os princípios da impessoalidade, do devido processo administrativo, 

da motivação, da razoabilidade e proporcionalidade. Do contrário, estaríamos 

diante verdadeira subversão da ordem jurídica.

A propósito: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o edital é a 

lei que rege o concurso público, vinculando a relação jurídica havida entre a 

Administração e os candidatos, desde que não subverta a ordem jurídica vigente” 

(AgRg no REsp 1.454.645/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe 15.8.2014).

Feitas essas considerações, e partindo para o caso concreto ora em análise, 

verifi ca-se dos autos que a banca examinadora do certame não só disponibilizou 

a nota global do candidato quanto à questão n. 5º, como também fez divulgar 

os critérios que adotara para fi ns de avaliação, o padrão de respostas e a nota 
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atribuída a cada um desses critérios/padrões de respostas. Confi ra-se (e-STJ, fl s. 

24/25).

Questão n. 5

Seguem critérios de correção:

Alínea “A”:

O candidato deverá discorrer, apresentando as correspondentes justifi cativas 

sobre os regimes de bens que podem ser estabelecidos no caso concreto - 4 

pontos.

Alínea “b”:

O candidato deverá discorrer, apresentando as correspondentes justifi cativas, 

sobre:

b.1) herdeiros necessários - 1 ponto b.2) legítima - 1 ponto b.3) indicação 

da ordem de vocação hereditária, considerada a situação concreta descrita na 

questão - 1 ponto

Alínea “c”: O candidato deverá discorrer, apresentando as correspondentes 

justifi cativas, sobre:

c.1) capacidade para testar - 1,5 pontos 

c.2) requisitos de validade do testamento particular - 1,5 pontos

Verifi ca-se, desse modo, que o candidato ora recorrente teve conhecimento 

dos critérios de avaliação, da nota que lhes seriam atribuídas e do padrão de 

resposta esperado pela banca examinadora.

Tal constatação afasta, portanto, a suscitada afronta ao devido processo 

recursal administrativo e ao dever de motivação, na medida em que foram 

divulgadas ao candidato as razões que pautaram sua avaliação, devidamente 

acompanhadas das notas que poderia obter.

De outra parte, quanto à tese de que o gabarito da questão dissertativa 

n. 5 veio somente com o julgamento do recurso administrativo, ou seja, de 

que a banca examinadora apresentou motivação do ato – esse consistente na 

publicação do espelho e correção de prova – após a sua prática, tem-se que 

referida alegação não condiz com as informações constantes dos autos. 

Registre-se que, na hipótese, o espelho apresentado pela banca examinadora 

– diga-se passagem, antes da abertura do prazo para recurso –, já continha a 

motivação para a prática do ato consistente na atribuição de nota ao candidato, 

quais sejam, (i) os critérios utilizados; (ii) o padrão de resposta esperado pela 

banca examinadora – nenhum problema quanto a esses serem idênticos aos 
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critérios, na hipótese particular da questão n. 5º –; e (iii) as notas a serem 

atribuídas a cada um do critérios.

Destaque-se que não haveria fundamentação (ou motivação) se 

apenas fossem divulgados critérios por demais subjetivos e a nota global, 

desacompanhados cada um dos critérios do padrão de resposta ou das notas a 

eles atribuídas, situação essa ora não constatada.

Cabe esclarecer que os fundamentos constantes das respostas aos recursos 

apresentados pelo recorrente, além de não serem genéricos, apenas confi rmam 

que a avaliação foi desenvolvida de acordo com os critérios publicados por 

ocasião da divulgação do espelho.

Desse modo, não há que se falar em oferecimento de motivação em 

momento posterior ao ato administrativo consistente na publicação do espelho 

para fi ns de conhecimento e impugnação, já que no referido espelho é possível 

constatar (i) os critérios utilizados; (ii) o padrão de resposta esperado pela banca 

examinadora – nenhum problema quanto a esses serem idênticos aos critérios, 

na hipótese particular da questão n. 5º; e (iii) as notas atribuídas a serem 

atribuídas a cada um do critérios; e, por fi m, (iv) a nota global do candidato.

Nesse ponto, portanto, a pretensão do recorrente não merece prosperar.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso em mandado de 

segurança para declarar nula apenas a questão n. 2 da prova dissertativa.

É como voto.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 54.099-PE 

(2017/0113559-6)

Relator: Ministro Og Fernandes

Recorrente: Associacao dos Notarios e Registradores de Pernambuco

Advogados: Israel Dourado Guerra Filho e outro(s) - PE016299

Joao Henrique Alves de Alencar - PE026270

Recorrido: Estado de Pernambuco

Procurador: Raphael Wanderley de Oliveira e Silva e outro(s)
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EMENTA

Constitucional. Administrativo. Processual Civil. Recurso 

em mandado de segurança. Tabelionatos, registros e cartórios. 

Desacumulação. Previsão em lei estadual. Mandado de segurança 

contra lei em tese. Incidência da orientação fi xada pela Súmula 266 

do STF.

1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança coletivo 

impetrado pela Associação dos Notários e Registradores do Estado 

de Pernambuco – ANOREG/PE, por meio do qual se insurge a 

impetrante contra editais de intimação dos titulares que tiveram suas 

serventias extrajudiciais desmembradas para, no prazo de trinta dias, 

optarem sobre qual serventia pretenderiam exercer a sua titularidade.

2. Observa-se da leitura e da interpretação da petição inicial do 

mandado de segurança que a postulação deduzida pela Associação 

impetrante busca efetivamente a aplicação de efeitos próprios da 

declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 

196/2011, sob a alegação de que referida legislação estaria a contrariar 

o disposto na Lei n. 8.935/1994, o que, por sua vez, importaria 

violação do teor contido no art. 24, § 4º, da Constituição Federal.

3. Sendo assim, é de acolher-se, no ponto, o parecer proferido 

pelo Ministério Público Federal, com assento neste Tribunal, segundo 

o qual: “[...] a impugnação dos efeitos abrangidos pela referida Lei 

Complementar Estadual revela-se como o objeto principal e exclusivo 

do pedido. Tanto que a argumentação central do mandado de segurança 

coletivo e agora, no recurso ordinário, é a busca pela declaração de 

inconstitucionalidade da norma, a qual já é objeto da ADI 4.745 no 

Supremo Tribunal Federal. Nesses termos, deve prevalecer, in casu, o 

enunciado da Súmula n. 266 do STF, o qual prescreve que ‘não cabe 

mandado de segurança contra lei em tese’”.

4. Preliminar de ausência de interesse de agir (por incidência 

da Súmula 266 do STF), arguida pelo Ministério Público Federal às 

e-STJ, fl s. 1.193/1.194, que se acolhe, e, assim, denega-se a segurança 

sem resolução de mérito, declarando-se, por consequência, a perda de 

objeto do presente recurso em mandado de segurança e a cassação da 

liminar deferida no âmbito da Tutela Provisória n. 321/PE, pela qual 
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suspensos os efeitos dos editais correlatos ao provimento de serventias 

extrajudiciais de notas e registro, os quais se encontram em análise no 

mandado de segurança em tela.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, indeferir o pedido de assistência formulado pela Associação 

Nacional de Defesa dos Concursos Públicos para Atividades Notarial e Registral 

e Melhoria dos Seus Serviços (Andercartórios); acolher a preliminar de ausência 

de interesse de agir, arguida pelo Ministério Público Federal, e denegar a 

segurança, sem resolução de mérito, declarando-se a perda de objeto do recurso 

ordinário e a cassação da liminar deferida no âmbito da Tutela Provisória n. 

321/PE, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Mauro 

Campbell Marques, Assusete Magalhães (Presidente) e Herman Benjamin 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Dr. Israel Dourado Guerra Filho, pela parte recorrente: Associação dos 

Notários e Registradores de Pernambuco

Dr. Sergio Augusto Santana Silva (Procurador do Estado de Pernambuco), 

pela parte recorrida: Estado de Pernambuco

Brasília (DF), 27 de junho de 2017 (data do julgamento).

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 30.6.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de recurso em mandado de 

segurança interposto pela Associação dos Notários e Registradores do Estado 

de Pernambuco – ANOREG/PE contra acórdão, proferido pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Pernambuco, que, em votação empatada, denegou 

a segurança ali postulada, concluindo pela ausência de ilegalidade dos atos 

impugnados, isto é, os editais que facultaram o desmembramento de serventias 
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únicas antes da vacância, amparados pela Lei Complementar Estadual n. 

196/2011, alterada pela Lei Complementar Estadual n. 203/2012.

Em suas razões recursais, a referida Associação argui a nulidade do voto 

proferido pelo Desembargador Frederico Neves, o qual integrou aludido 

julgamento, com amparo no disposto nos arts. 38, V, e 109 do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

Nesse particular, assevera que o magistrado em tela teria participado da 

votação sem, contudo, ter estado presente à sessão em que foi feita a leitura do 

relatório. Com base nessas ponderações, pede a declaração de nulidade do voto 

proferido em tais circunstâncias.

Divisa, por outro lado, imprópria a denegação da segurança em razão do 

empate, na medida em que a inconstitucionalidade arguida no presente feito 

ocorreu de forma indireta e refl exa, de maneira a não se aplicar a exigência de 

quórum qualifi cado.

No mérito propriamente, aduz que o desmembramento de serventias 

extrajudiciais somente pode ocorrer em caso de divisão da Comarca ou do 

Município do qual faça parte, quando novos cartórios poderão ser criados na 

nova Comarca da Cidade.

Com relação à desacumulação, pontua que tal modalidade se dá em caso 

de vacância, nos termos do disposto no art. 49 da Lei n. 8.935/1994. No 

aspecto, pondera que “[...] a desacumulação somente poderá ocorrer a partir 

de cartório único ou que acumule vários tipos de serviço (notas e registro, por 

exemplo), sendo requisito indispensável à vacância, para que os serviços até 

então acumulados sejam separados” (e-STJ, fl . 1.062).

Considera, ainda, que o julgado recorrido teria violado o teor da Resolução 

n. 80/2009, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, “[...] que estabelece ser 

a vacância o momento para ocorrer desacumulação ou acumulação, anexação 

ou desanexação, justamente para se evitar que a mesma pessoa pratique atos 

notariais e de registro em uma só serventia, o que somente pode ser corrigido na 

vacância da serventia” (e-STJ, fl . 1.067).

Sublinha que, no caso dos autos, não fora realizado o estudo de viabilidade 

social e econômica que pudesse justifi car o desmembramento dos cartórios, o 

que, por sua vez, estaria a ofender o disposto no art. 38 da Lei n. 8.935/1994.

Por fi m, refere desrespeito ao parecer técnico elaborado pela Corregedoria 

Geral do Estado, segundo o qual não se recomendava o desmembramento dos 
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Cartórios de 1º e 2º Ofícios da Capital, apontando, nesse particular, violação 

do disposto no § 1º do art. 6º do Código de Norma de Serviços Notariais e de 

Registro do Estado de Pernambuco.

Com base nessas considerações, pugna pelo provimento do recurso em 

mandado de segurança.

Em contrarrazões (e-STJ, fl s. 1.087/1.103), o Estado de Pernambuco 

responde à arguição de nulidade do voto do Desembargador Frederico Neves. 

Salienta plena capacidade do aludido magistrado para proferir o voto em 

questão, tendo em vista ter participado de várias reuniões em torno do tema.

Por outro lado, anota que a anulação do voto em tela não importaria 

resultados práticos, na medida em que a declaração de inconstitucionalidade 

de lei só deve se dar mediante quórum qualifi cado (isto é, maioria absoluta dos 

membros, consoante o disposto nos arts. 97 da Constituição Federal e 22, IV, do 

Regimento Interno no Tribunal de Justiça de Pernambuco).

Afi rma que, a seu ver, o objeto da presente ação mandamental é a declaração 

de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 196/2011, pedido já 

protocolado no Supremo Tribunal Federal por meio do ajuizamento da ADI 

4.745, a qual aguarda pelo julgamento da referida Corte Suprema.

Relativamente a tal aspecto, pugna o Estado recorrido sejam levados em 

conta os termos contidos no parecer fornecido pelo Ministério Público Federal 

no âmbito da mencionada ADI, no qual se opina pela improcedência do pedido 

de declaração de inconstitucionalidade da referida lei complementar estadual 

(LCE 196/2011).

Alude, por fi m, à disposição da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo 

Tribunal Federal, que exige cláusula de reserva de plenário para afastar incidência 

de lei ou ato normativo estadual.

Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do apelo 

ordinário e, no mérito, pelo improvimento da via recursal (e-STJ, fl s. 1.189/1.198 

e 1.344/1.353).

A Associação Nacional de Defesa dos Concursos Públicos para Atividade 

Notarial e Registral e Melhoria de seus Serviços – Andecartórios, pessoa 

jurídica de direito privado, constituída sob a modalidade de associação civil sem 

fi ns lucrativos, requereu que lhe fosse deferida assistência em favor do Estado de 

Pernambuco, com base no disposto nos arts. 119 e segs. do Código de Processo 

Civil de 2015 (e-STJ, fl s. 1.200/1.323).
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A Associação dos Notários e Registradores do Estado de Pernambuco – 

ANOREG/PE manifestou-se a respeito do pedido de assistência formulado 

pela Andecartórios, salientando a impossibilidade jurídica de ingresso de 

assistentes litisconsorciais em sede de mandado de segurança (e-STJ, fls. 

1.334/1.341).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): Sra. Presidente, Srs. Ministros, 

trata-se, na origem, de mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação 

dos Notários e Registradores do Estado de Pernambuco – ANOREG/PE, por 

meio do qual se insurge a impetrante contra editais de intimação dos titulares 

que tiveram suas serventias extrajudiciais desmembradas para, no prazo de 

trinta dias, optarem sobre qual serventia pretenderiam exercer a sua titularidade.

No referido mandado de segurança, afi rma-se, para além da arguição de 

nulidade do voto proferido por um dos desembargadores que participaram do 

julgamento do mandado de segurança: (i) a ilegalidade e a inconstitucionalidade 

dos desmembramentos e desdobramentos instituídos pela Lei Complementar 

Estadual n. 196/2011, com as alterações da Lei Complementar Estadual n. 

203/2012, assim também dos editais de intimação, na medida em que referida 

legislação não teria sido precedida de criteriosos estudos de viabilidade 

socioeconômica; (ii) que o Parecer Técnico da Corregedoria-Geral de Justiça 

do Estado de Pernambuco não poderia ser utilizado como orientação para os 

desmembramentos, porquanto não teria se servido de dados expedidos pelo 

IBGE, de dados sobre os volumes das serventias e o acesso da população aos 

serviços, o que estaria a ofender o disposto no art. 38 da Lei n. 8.935/1994; 

(iii) que os desmembramentos ora analisados teriam de ser precedidos de 

vacância da serventia desmembrada, sob pena de violação do que dispõem 

os arts. 26 e 49 da Lei n. 8.935/1994 e do direito adquirido dos titulares das 

serventias desmembradas; (iv) que a Lei Complementar Estadual n. 196/2011, 

ao violar o disposto nos arts. 26, 38 e 49 da Lei n. 8.935/1994 estaria a ofender 

o § 4º do art. 24 da Constituição Federal; e (v) que, sendo desnecessários os 

desmembramentos em questão, a medida em tela estaria a contrariar o princípio 

da efi ciência.

Observa-se da leitura e da interpretação da petição inicial do mandado 

de segurança que a postulação deduzida pela Associação impetrante 
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busca efetivamente a aplicação de efeitos próprios da declaração de 

inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 196/2011, sob a 

alegação de que referida legislação estaria a contrariar o disposto na Lei n. 

8.935/1994, o que, por sua vez, importaria violação do teor contido no art. 24, § 

4º, da Constituição Federal.

Em sendo assim, é de acolher-se, no ponto, o parecer proferido pelo 

Ministério Público Federal, com assento neste Tribunal, segundo o qual: 

“[...] a impugnação dos efeitos abrangidos pela referida Lei Complementar 

Estadual revela-se como o objeto principal e exclusivo do pedido. Tanto que 

a argumentação central do mandado de segurança coletivo e agora, no recurso 

ordinário, é a busca pela declaração de inconstitucionalidade da norma, a qual 

já é objeto da ADI 4.745 no Supremo Tribunal Federal. Nesses termos, deve 

prevalecer, in casu, o enunciado da Súmula n. 266 do STF, o qual prescreve que 

‘não cabe mandado de segurança contra lei em tese’”.

Dessa forma, acolho a preliminar de ausência de interesse de agir (por 

incidência da Súmula 266 do STF), arguida pelo Ministério Público Federal às 

e-STJ, fl s. 1.193/1.194, e, nesse sentido, denego a segurança sem resolução de 

mérito, com fulcro nos arts. 10 da Lei n. 12.016/2009 e 485, VI, do CPC/2015, 

com a consequente declaração de perda de objeto do presente recurso em 

mandado de segurança e cassação da liminar deferida no âmbito da Tutela 

Provisória n. 321/PE, pelos quais suspensos os efeitos dos editais correlatos 

ao provimento de serventias extrajudiciais de notas e registro, os quais se 

encontram em análise no mandado de segurança em tela.

Ainda que assim não fosse, a pretensão recursal, no mérito, não poderia 

prosperar. Senão vejamos.

No que tange, inicialmente, à arguição de nulidade do voto do 

Desembargador Frederico Neves, é de verificar-se, a partir do conjunto 

documental constante dos autos, que, além de ter participado de várias reuniões 

deliberativas sobre o tema (durante o processo legislativo próprio), o referido 

magistrado esteve presente à sessão de julgamento (em continuação) em que o 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco procedeu à releitura 

do relatório (e-STJ, fl s. 950/991), na integralidade, o que torna incipiente a 

alegação fornecida pela Associação impetrante de que o mencionado julgador 

não estaria habilitado a votar no presente caso.

Por outro lado, como bem ponderou o Estado de Pernambuco em suas 

contrarrazões (e-STJ, fl . 1.090):
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Deve-se ter em consideração, ainda, que, mesmo na hipótese de magistrado 

que não tenha assistido ao relatório, o próprio regimento interno do TJPE prevê, 

a contrariu sensu, a possibilidade de este exercer o direito do voto. O art. 113 do 

RI permite que um julgador não vote quando não tiver assistido ao relatório, 

pois, como se sabe, a regra é a vedação ao Non Liquet, princípio universal do 

direito e decorrente, no âmbito interno, da teleologia do art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, do art. 140 do Código de Processo Civil, do art. 35, incisos 

I e III, da Lei Complementar n. 35/1979 (LOMAM) e do art. 4º do Decreto-Lei n. 

4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Vejamos o referido art. 113 do Regimento Intento do TIPE:

Art. 113. O juiz que não tenha chegado a tempo de assistir ao relatório poderá 

eximir-se de votar. (grifado)

Observe-se que tolher a um julgador, em hipóteses não previstas pela lei, 

o legítimo exercício da sua função judicante, além de violar independência do 

Poder Judiciário, macula o próprio estado democrático de direito.

No mérito propriamente, deve-se observar a improcedência dos 

argumentos fornecidos pela impetrante no que se refere às teses:

(i) de ilegalidade e inconstitucionalidade dos desmembramentos e 

desdobramentos instituídos pela Lei Complementar Estadual n. 196/2011, 

com as alterações da Lei Complementar Estadual n. 203/2012, assim também 

dos editais de intimação, na medida em que referida legislação não teria sido 

precedida de criteriosos estudos de viabilidade socioeconômica; e

(ii) de que o Parecer Técnico da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Pernambuco não poderia ser utilizado como orientação para os 

desmembramentos, porquanto não teria se servido de dados expedidos pelo 

IBGE, de dados sobre os volumes das serventias e o acesso da população aos 

serviços, o que estaria a ofender o disposto no art. 38 da Lei n. 8.935/1994.

Isso porque o mencionado dispositivo federal não exige a formação de 

estudos de viabilidade econômica, tampouco estabelece restrições à atuação do 

legislador local sobre a instituição de novos cartórios.

Nesse sentido, convém trazer à colação o teor do art. 38 da Lei n. 

8.935/1994:

Art. 38. O juízo competente zelará para que os serviços notariais e de registro 

sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente, 

podendo sugerir à autoridade competente a elaboração de planos de adequada e 

melhor prestação desses serviços, observados, também, critérios populacionais e 
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sócio-econômicos, publicados regularmente pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografi a e Estatística.

Como bem mencionado nos autos, aludida disposição “[...] não estatui esse 

ou qualquer elemento restritivo ou vinculativo da atividade do Poder Legiferante 

sobre a matéria em questão (criação de novos cartórios), mas apenas dispõe sobre 

a forma corno os magistrados (juízo competente), no exercício de suas funções, 

devem zelar para que o serviços em questão possam ser prestados com rapidez, 

efi ciência e qualidade satisfatória, contexto em que podem fazer sugestões às 

autoridades competentes. Essa provocação pelo ‘juízo competente’, cogitada 

pela Lei Federal em questão, não é obrigatória para qualquer magistrado e, 

também por isso, obviamente, não é condição necessária para que as autoridades 

competentes (que seriam aquelas dotadas de poder de iniciativa legislativa, além 

dos próprios legisladores) atuem” (e-STJ, fl s. 1.091/1.092).

No que se refere à tese de que nem sequer o Parecer Técnico da 

Corregedoria Geral de Justiça recomendaria o desmembramento, há de acolher-

se a tese afi rmada pelo Estado de Pernambuco, ora recorrido, segundo a qual 

trata o Parecer Técnico em questão de estudo realizado no ano de 2009, isto é, 

com anterioridade à edição da Lei n. 196/2011.

Por outro lado, reside nos autos Projeto de Lei Complementar – 

Justifi cativas –, constante às e-STJ, fl s. 124/137, em que são apontados os 

motivos que ensejariam o desmembramento de várias serventias em todo o 

Estado, o que evidencia a preocupação do Tribunal estadual em realizar estudos 

sobre a realidade local, não havendo traços de que a lei complementar em tela 

se desvia dos postulados da motivação e da efi ciência, assim como impõem os 

requisitos especifi cados pela Resolução n. 80 do CNJ.

Por essa razão, constata-se, mais uma vez, que a presente ação se volta 

efetivamente contra ato normativo já perfeito e acabado, o que revela ausência 

de interesse de agir da impetrante ante a orientação estabelecida pela Súmula 

266 do STF.

No que tange à alegação da impetrante de que o desmembramento teria de 

ser precedido da vacância das serventias desmembradas, na forma do disposto 

nos arts. 26 e 49 da Lei n. 8.935/1994, não se sustenta, na medida em que tais 

disposições não se referem à hipótese de desmembramento de serventias por 

lei (que vem a ser nova divisão territorial da jurisdição sobre um município ou 

distrito, com criação de novas serventias registrais), mas à desacumulação (nova 

distribuição de funções notariais ou de registro, atribuindo-se a outro cartório já 

existente funções antes exercidas por outra serventia).
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Dessa forma, há de notar-se que a necessidade de prévia vacância somente 

seria exigível para a desacumulação prevista no art. 49 da Lei n. 8.935/1994, isto 

é, “[...] para que atribuições antes acometidas a uma serventia sejam distribuídas 

para outros cartórios já existentes, fazendo como que o cartório original perca 

a atribuição anteriormente acumulada [...]. Na verdade, nitidamente, como se 

observa, a Lei Federal n. 8.935/1994 conferiu tratamento distinto e específi co 

para os institutos em questão, tanto assim que, de forma expressa e específi ca, 

previu, entre os direitos do notário e do registrador, o de ‘exercer a opção, nos 

casos de desmembramento ou desdobramento de sua serventia’” (e-STJ, fl s. 

535/537).

E, nesse ponto, assiste, mais uma vez, razão à parte recorrida, na altura em 

que pondera que, se a lei conferiu o direito de opção aos notários e registradores 

em caso de desmembramento, obviamente não se há de cogitar da prévia 

vacância como pressuposto para esse mesmo desmembramento. A necessidade 

de aguardar a vacância como pressuposto para o desmembramento tornaria sem 

sentido e qualquer propósito a previsão do direito de opção, transformando em 

letra morta a previsão legal específi ca contida no citado art. 29 da própria Lei 

Federal n. 8.935/1994, segundo a qual:

Art. 29. São direitos do notário e do registrador:

I - exercer opção, nos casos de desmembramento ou desdobramento de sua 

serventia;

[...]

Nesse passo, observa-se que o acórdão recorrido se encontra em harmonia 

com a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça de que a desacumulação de serventias não viola direito adquirido dos 

titulares em permanecer no exercício cumulativo das funções.

A propósito, dispõe a Súmula 46 do STF:

Desmembramento de serventia de justiça não viola o princípio de vitaliciedade 

do serventuário.

No âmbito deste Superior Tribunal, cito ainda:

Constitucional. Administrativo. Cartório. Desmembramento de serventias 

por lei estadual. Possibilidade. Atenção à Lei n. 8.935/1994. Súmula 46 do STF 

e precedentes. Atribuição do direito de opção. Ausência de violação a direito 

líquido e certo.
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1. Cuida-se de recurso ordinário interposto no qual se postula a nulidade de 

processo de desmembramento de serventia extrajudicial, definida por meio 

de edital para o exercício de direito de opção, determinado por lei estadual; o 

recorrente alega violação ao seu direito de defesa, porquanto postula que deveria 

ter sido consultado.

2. A impetração se volta contra o desmembramento de serventias, decorrente 

de reorganização dos serviços notariais e de registro determinados por lei 

estadual, com atenção ao disposto no art. 38 da Lei n. 8.935/1994, de caráter 

nacional. O ato indicado como coator é exatamente a outorga do direito de 

opção, tal como previsto no art. 29, I, da mesma Lei n. 8.935/1994.

3. Não há direito adquirido face ao desmembramento de serviços notariais e 

de registro, conforme consolidado na Súmula 46 do STF, repercutida na sua 

jurisprudência histórica: ED no RE 70.030/DF, Relator Min. Aliomar Baleeiro, Tribunal 

Pleno, publicado no DJ em 1º.6.1973; e RE 71.876/PR, Relator Min. Barros Monteiro, 

Primeira Turma, publicado no DJ em 25.2.1972. O tema teve acolhida, também, no 

Superior Tribunal de Justiça. Precedente: RMS 16.928/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, publicado no DJ em 31.5.2004, p. 331.

4. Outorgado o direito de opção - previsto na Lei n. 8.935/1994 - e atendidos os 

demais ditames legais, fi ca evidenciada a ausência de violação a direito líquido e 

certo.

Recurso ordinário improvido.

(RMS 41.465/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

11.9.2013 – grifos acrescidos)

Administrativo. Processual Civil. Agravo regimental na medida cautelar. 

Serventia extrajudicial. Desacumulação de serviços. Tabelionato de notas. Registro 

civil de pessoas nai`urais. Ofensa. Segurança jurídica. Ato jurídico perfeito. 

Carência de plausibilidade jurídica do pedido recursal.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior orienta-se majoritariamente pela 

possibilidade de desmembramento de serviços notariais e de registro e de isso não 

causar ofensa à vitaliciedade do serventuário tampouco às garantias do ato juridico 

perfeito e do direito adquirido.

2. Ausente, portanto, a plausibilidade jurídica da tese, indefere-se a medida 

cautelar.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg na MC 24.556/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 28.9.2015 – grifos acrescidos)

Constitucional. Administrativo. Cartório. Desmembramento de serventias 

por lei estadual. Possibilidade. Atenção à Lei n. 8.935/1994. Súmula 46 do STF 

e precedentes. Atribuição do direito de opção. Ausência de violação a direito 

líquido e certo.
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1. Cuida-se de recurso ordinário interposto no qual se postula a nulidade de 

processo de desmembramento de serventia extrajudicial, definida por meio 

de edital para o exercício de direito de opção, determinado por lei estadual; o 

recorrente alega violação ao seu direito de defesa, porquanto postula que deveria 

ter sido consultado.

2. A impetração se volta contra o desmembramento de serventias, decorrente 

de reorganização dos serviços notariais e de registro determinados por lei 

estadual, com atenção ao disposto no art. 38 da Lei n. 8.935/1994, de caráter 

nacional. O ato indicado como coator é exatamente a outorga do direito de 

opção, tal como previsto no art. 29, I, da mesma Lei n. 8.935/1994.

3. Não há direito adquirido face ao desmembramento de serviços notariais e 

de registro, conforme consolidado na Súmula 46 do STF, repercutida na sua 

jurisprudência histórica: ED no RE 70.030/DF, Relator Min. Aliomar Baleeiro, Tribunal 

Pleno, publicado no DJ em 1º.6.1973; e RE 71.876/PR, Relator Min. Barros Monteiro, 

Primeira Turma, publicado no DJ em 25.2.1972. O tema teve acolhida, também, no 

Superior Tribunal de Justiça. Precedente: RMS 16.928/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, publicado no DJ em 31.5.2004, p. 331.

4. Outorgado o direito de opção - previsto na Lei n. 8.935/1994 - e atendidos os 

demais ditames legais, fi ca evidenciada a ausência de violação a direito líquido e 

certo.

Recurso ordinário improvido.

(RMS 41.465/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

11/9/2013 – grifos acrescidos)

Portanto, como é possível verifi car, a pretensão deduzida no mandado 

de segurança impetrado na origem não poderia proceder em nenhum de seus 

aspectos.

Ante o exposto, acolho a preliminar de ausência de interesse de agir (por 

incidência da Súmula 266 do STF), arguida pelo Ministério Público Federal às 

e-STJ, fl s. 1.193/1.194, e, nesse sentido, denego a segurança sem resolução de 

mérito, com fulcro nos arts. 10 da Lei n. 12.016/2009 e 485, VI, do CPC/2015, 

com a consequente declaração de perda de objeto do presente recurso em 

mandado de segurança e cassação da liminar deferida no âmbito da Tutela 

Provisória n. 321/PE, pelos quais suspensos os efeitos dos editais correlatos 

ao provimento de serventias extrajudiciais de notas e registro, os quais se 

encontram em análise no mandado de segurança em tela.

Determino, por fi m, que se expeça comunicação ao Gabinete do em. 

Ministro Gurgel de Faria acerca do presente julgamento e de eventual prevenção 
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verifi cada entre este processo (inclusive a Tutela Provisória n. 321/PE, que lhe 

é correlata) e o Recurso em Mandado de Segurança n. 54.090/PE (que se 

encontra distribuído a Sua Excelência).

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

O Sr. Ministro Og Fernandes: Sra. Presidente, Srs. Ministros, antes de 

iniciarmos o julgamento do recurso em mandado de segurança em epígrafe, 

anoto que a Associação Nacional de Defesa dos Concursos Públicos para 

Atividade Notarial e Registral e Melhoria de seus Serviços – Andecartórios, 

pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a modalidade de associação 

civil sem fi ns lucrativos, requereu que lhe fosse deferida assistência em favor do 

Estado de Pernambuco, com base no disposto nos arts. 119 e segs. do Código de 

Processo Civil de 2015 (e-STJ, fl s. 1.200/1.323).

Entendo, entretanto, que a assistência ora formulada não merece ser 

acolhida, uma vez que, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal 

(alinhada, note-se, à do Supremo Tribunal Federal), “é sabido que o rito 

mandamental não comporta o ingresso posterior de assistentes ou de demais 

intervenientes, nos termos do § 2º do art. 10 da Lei n. 12.016/2009. Precedente: 

AgRg no MS 15.298/DF, de minha relatoria, Primeira Seção, DJe 14.10.2014. 

‘O rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a 

intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei n. 12.016/2009, ainda que na 

modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa 

do Supremo Tribunal Federal’ (MS 32.074/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira 

Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe em 5.11.2014)” (AgRg na PET 

no RMS 45.505/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

13.3.2015).

Em idêntica direção:

Agravo regimental. Suspensão de segurança. Assistência. Amicus curiae. 

Descabimento.

1. Consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de 

não ser admissível assistência em mandado de segurança, porquanto o art. 19 da 

Lei n. 1.533/1951, na redação dada pela Lei n. 6.071/1974, restringiu a intervenção 

de terceiros no procedimento do writ ao instituto do litisconsórcio.

[...]
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4. Agravo regimental improvido.

(STF, SS 3.273 AgRg/RJ, Rel. Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 20.6.2008)

1. Intervenção de terceiro .  Assistência. Mandado de segurança. 

Inadmissibilidade. Preliminar acolhida. Inteligência do art. 19 da Lei n. 1.533/1951. 

Não se admite assistência em processo de mandado de segurança.

[...].

(STF, MS 24.414/DF, Rel. Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJU 22.11.2003)

Processual Civil: mandado de segurança. Assistência. Não cabimento. 

Administrativo. Contrato de alienação fi duciária de veículo automotor. Expedição 

do certifi cado de registro do veículo. Inexigibilidade de registro cartorial.

1. Segundo a jurisprudência predominante no STJ, não cabe assistência em 

mandado de segurança. Precedentes: RMS 18.996/MG, 5ª T., Min. Arnaldo Esteves 

Lima, DJ de 20.03.2006; AgRg no MS 7.307/DF, 1ª S., Min. Milton Luiz Pereira, DJ 

de 25.03.2002; AgRg no MS 5.690/DF, Rel. Min. José Delgado, 1ª Seção, DJ de 

24.09.2001; MS 5.602/DF, Rel. Min. Adhemar Maciel, 1ª Seção, DJ de 26.10.1998; 

AgRg no MS 7.205/DF, 3ª S., Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ de 16.04.2001.

[...]

3. Embargos de divergência a que se nega provimento.

(STJ, EREsp 278.993/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 

30.6.2010)

Com base nessas considerações, proponho à eg. Segunda Turma o 

indeferimento do pedido de assistência formulado pela Associação Nacional de 

Defesa dos Concursos Públicos para Atividade Notarial e Registral e Melhoria 

de seus Serviços – Andecartórios por não cabimento.

RECURSO ESPECIAL N. 1.293.401-PR (2011/0273491-9)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: União

Recorrido: Suane Moreira Oliveira e outro

Advogado: Fábio Bittencourt da Rosa - RS005658
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EMENTA

Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. Enunciado 

Administrativo 2/STJ.  Violação ao art. 535 do CPC/1973.  

Inocorrência. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282/

STF e 211/STJ. Indicada violação a dispositivo constitucional. 

Impossibilidade em sede de recurso especial. Responsabilidade civil 

do Estado. Danos morais decorrentes da publicação de notícia no sítio 

eletrônico de órgão do Poder Judiciário. Divulgação de nomes. Sigilo 

não decretado. Ausência de nexo de causalidade. Impossibilidade de 

responsabilização da União. Recurso especial parcialmente conhecido 

e, nessa extensão, provido.

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

os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual 

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

Código de Processo Civil de 1973.

2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos 

dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é 

imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida 

e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do 

requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento 

do recurso. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.

3.  A análise de suposta violação à dispositivo constitucional ou 

de lei local é inviável nesta via recursal.

4. O debate invocado nas razões recursais não demanda qualquer 

incursão no conjunto fático-probatório dos autos, mas tão somente a 

análise do correto enquadramento jurídico frente aos fatos delineados 

no aresto impugnado, de modo que se afasta o óbice contido na 

Súmula 7/STJ.

5. No caso dos autos, os magistrados federais ora recorridos 

buscam reparação civil por danos morais decorrentes da publicação de 

notícia no sítio eletrônico de órgão do Poder Judiciário que noticiou 

a concessão de liminar a jornalista subscritor de denúncia de venda de 

sentença pelos juízes federais.

6. Segundo  consta na matéria divulgada e integralmente 

transcrita no acórdão recorrido (fl s. 352/353 e-STJ), os magistrados 
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fi zeram representação ao Ministério Público Federal contra o jornalista 

pelo crime de calúnia e, recebida a denúncia, houve a oposição de 

exceção da verdade, momento em que surgiu a controvérsia acerca 

da competência para julgamento dessa ação incidental, eis que 

a parte interessada afirmava sofrer perseguição no juízo em que 

também atuam os magistrados a quem teria ofendido. O jornalista, 

então, suscitou o reconhecimento da competência do Tribunal local, 

entretanto, ante a negativa do juízo primevo em remeter os autos à 

Corte, o advogado impetrou o primeiro habeas corpus, que foi negado 

pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

6.1. Assim sendo, impetrou novo habeas corpus, agora no Superior 

Tribunal de Justiça, oportunidade em que foi concedida medida 

liminar para determinar o trancamento da exceção da verdade até 

o julgamento fi nal da ordem, decisão esta que foi objeto da notícia 

indicada como vexatória.

7. Na hipótese, tanto a sentença quanto o acórdão recorrido 

aplicaram a teoria objetiva da responsabilidade civil ao caso ora 

em análise e, a partir de tal premissa, concluíram pela presença dos 

requisitos para responsabilização da União nos seguintes termos: a) 

o fato danoso é a divulgação de notícia sem o cuidado de preservar o 

nome das pessoas envolvidas, sobretudo porque a própria assessoria 

de Comunicação Social do STJ confi rmou que costumam preservar 

o nome nos casos em que há necessidade de resguarda-los; b) in casu, 

trata-se de nomes de magistrados, de modo que tal publicidade tem 

o efeito de abalar a credibilidade do Poder Judiciário como um todo; 

c) o dano em si é presumível, eis que a notícia relata fatos capazes de 

atingir gravemente a reputação dos magistrados, motivo pelo qual não 

é necessária a prova objetiva.

8. Todavia, em que pese o correto posicionamento do Tribunal 

de origem ao aplicar a teoria da responsabilidade civil objetiva, não há 

falar na presença dos elementos necessários a sua confi guração. Isso 

porque, a partir da fundamentação expendida no acórdão recorrido, 

é possível concluir pela inexistência de nexo de causalidade entre a 

conduta atribuída à União e o suposto dano sofrido pelos recorridos.

9. Com efeito, o  conteúdo da notícia em questão somente 

delineia de forma explicativa o ocorrido nos autos do habeas corpus 



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 383-543, julho/setembro 2017 429

impetrado nesta Corte Superior que, diga-se, não tramitava em 

segredo de justiça.

10. Ademais, não merece prevalecer a conclusão do Tribunal de 

origem segundo a qual o setor administrativo do Superior Tribunal de 

Justiça falhou ao apreciar os critérios de “noticiabilidade” dos nomes 

envolvidos sob o fundamento de que o próprio setor de Comunicação 

Social teria reconhecido a desnecessidade de imposição expressa de 

segredo de justiça para ocultar os nomes.

10.1. Em verdade, como bem destacado no acórdão recorrido às fl s. 

353/354 e-STJ, o Sr. Assessor-Chefe da Assessoria de Comunicação 

Social desta Corte Superior esclareceu que os nomes das partes são 

retirados da notícia não só nos casos em que se especifi ca ser segredo de 

justiça, mas também naqueles em que há necessidade de resguardar o nome 

(casos de estupro, doenças contagiosas, entre outras). Com efeito, observa-

se que os critérios para omissão do nome das partes são puramente 

objetivos, como de fato devem ser.

11. Acrescente-se, outrossim, que o artigo publicado no sítio-

eletrônico desta Corte Superior deve ser apreciado sob o prisma 

da liberdade de imprensa. Acerca do assunto, destaca-se acórdão 

basilar do Supremo Tribunal Federal, da lavra do Ministro Ayres 

Britto, no julgamento da ADPF 130. Na ocasião, o Supremo Tribunal 

Federal conferiu especial relevância à liberdade de pensamento, 

de manifestação e de imprensa, elevando tal direito à categoria de 

sobredireito.

12. Assim sendo, é certo  que a  análise  de  eventual 

responsabilização civil em razão de ofensa à honra, imagem e 

intimidade deve se dar cum grano salis, sob pena de tolhimento da 

liberdade de imprensa.

13. Nesse sentido, é irrefragável a conclusão de que a notícia 

publicada, e apontada pelos recorridos como capaz de gerar a 

responsabilidade civil do Estado, revela tão somente um exemplo do 

exercício da liberdade de imprensa. Com efeito, tão amplo direito 

de atuação garantido constitucionalmente não pode ser tolhido 

casuisticamente, como indicado pelo Tribunal de origem, eis que a 

plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde 

ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo - 
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como bem afi rmou o Ministro Ayres Brito quando do julgamento da 

ADPF em referência.

14. Portanto, não há falar em responsabilização como 

consequência do pleno gozo das relações de imprensa, uma vez que 

o puro relato dos fatos processuais exatamente como ocorreram, em 

ação sobre a qual não houve decretação de sigilo, afasta a presença de 

nexo de causalidade.

15. Desse modo, conclusão diversa da improcedência da 

pretensão indenizatória ensejaria manifesta limitação à liberdade de 

informação não prevista no texto Constitucional, eis que o caso em 

análise não confi gura abuso de direito. Em verdade, a parte autora 

busca o reconhecimento de dano decorrente da publicação de notícia 

objetiva e que retratou fatos processuais não acobertados por sigilo.

16. É certo que denúncias falsas de venda de sentenças devem 

ser fortemente combatidas pelos meios adequados, como uma queixa-

crime por calúnia ou difamação - como fi zeram os ora recorridos - ou 

mesmo uma ação indenizatória proposta em face do denunciante. 

Entretanto, não é possível transcender a esse cenário e atribuir 

responsabilidade à União pela veiculação de notícia com conteúdo 

informativo e sem qualquer ameaça à dignidade das pessoas envolvidas.

17. Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, 

nessa extensão, dou-lhe provimento para julgar improcedente o pleito 

indenizatório, invertidos os ônus de sucumbência, prejudicadas as 

demais insurgências.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte 

resultado de julgamento: “A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do 

recurso e, nessa parte, deu-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). 

Ministro(a)-Relator(a).”

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Presidente), os Srs. Ministros 

Francisco Falcão, Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. 

Ministro Relator.
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Brasília (DF), 03 de agosto de 2017 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 9.8.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recurso especial 

interposto pela União, com fundamento do artigo 105, inciso III, alínea “a”, 

da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região, cuja ementa fi cou assim sintetizada (fl . 368 e-STJ):

Administrativo. Indenização por dano moral. Notícia sobre decisão judicial 

envolvendo Magistrado. Publicação do site do STJ. Responsabilidade objetiva do 

Estado. Teoria do risco administrativo. Art. 37, § 6º, da CF.

1. Não há necessidade de imposição expressa de segredo de justiça para se 

tome o devido cuidado em preservar o bom nome das pessoas que fi guram 

no processo; o que mais força guarda em relação a juízes, pois que aleivosias 

dirigidas a magistrados têm o efeito de respingar lama sobre a credibilidade da 

Justiça como um todo.

2. Trata-se, in casu, de responsabilidade objetiva, que possui como base a 

teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, 

segundo a qual, para que haja o dever de indenizar, é irrelevante a conduta do 

agente, bastando o nexo de causalidade entre fato e dano.

3. Em se tratando de dano moral, doutrina e jurisprudência dizem que basta 

a prova do fato, não havendo necessidade de demonstrar-se o sofrimento moral, 

mesmo porque é praticamente impossível, uma vez que o dano extrapatrimonial 

atinge bens incorpóreos.

Houve a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados 

pela Corte de origem nos seguintes termos (fl . 384 e-STJ):

Embargos de declaração. Omissão. Prequestionamento.

O recurso de embargos de declaração não se presta a rediscutir o mérito 

da causa; ele é destinado a complementar o julgado quando da existência de 

obscuridade, omissão ou contradição; inexistentes tais hipóteses, deve o mesmo 

ser rejeitado.

Para fins de prequestionamento, importante é que o aresto adote 

entendimento explícito sobre a questão, sendo desnecessária a individualização 

numérica dos artigos em que se funda o decisório.
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Nas razões do especial, o recorrente sustenta a violação aos seguintes 

dispositivos: a) 535, I e II, do CPC/1973 e 93, IX, da CF, pois o Tribunal de 

origem não se manifestou sobre todas as teses suscitadas nos aclaratórios; 

b) 155, do CPC/1973, 27, inciso II a VI, da Lei n. 5.250/1967, 40, da Lei 

Complementar n. 35/1979, 159 do CC/1916 e 84 da Lei n. 4.117/1962, 

sustentando que não pode ser condenada ao pagamento de indenização, já que 

a publicação no site do STJ de matéria envolvendo o nome dos recorridos no 

processo de venda de sentenças não é fato ilícito (em face do dever de informar 

e da ausência do dever de sigilo processual) e nem é capaz de gerar danos 

morais; c) dos artigos 131 e 333, inciso I, ambos do CPC/1973, já que “em 

análise detalhada dos documentos acostados ao feito, verifi ca-se evidentemente 

a falta de demonstração de qualquer perturbação psíquica e ou emocional aos 

autores” (fl . 395 e-STJ); d) dos artigos 2º, da Lei n. 9.784/1999, 876, 884, 885, 

944, parágrafo único, do CC/2002 e 964, do CC/1916, sustentando que o valor 

da indenização por danos morais, caso mantida, deve ser reduzida; e) dos artigos 

1º-F, da Lei n. 9.494/1997, 1º, da Lei n. 4.414/1964, 1.062, 1.063, ambos do 

CC/1916, 2º e 6º, da Lei de Introdução do Código Civil, 219 e 263, ambos 

do CPC/1973, haja vista que os juros moratórios, que devem incidir a partir 

da citação, devem ser calculados com base na alíquota de 6% ao ano; e f ) dos 

artigos 20, §§ 3º e 4º, e 21, caput, do CPC/1973, já que o valor dos honorários 

advocatícios deve ser reduzido.

Contrarrazões às fl s. 433/435 e-STJ.

Decisão de admissibilidade às fl s. 441/448 e-STJ.

Nesta Corte Superior, o Ministério Público Federal se manifestou 

pelo conhecimento parcial da pretensão recursal e, nessa parte, pelo seu não 

provimento.

É o relatório. Decido.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Inicialmente, é 

necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado 

Administrativo n. 2/STJ: “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 

(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até 

então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”
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Quanto à alegação de violação do artigo 535, II, do CPC/1973, sabe-se que 

as proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, 

que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, 

fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, 

baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que 

entender aplicável ao caso concreto.

In casu, o Tribunal de origem entendeu presentes os pressupostos 

necessários à responsabilização civil da União, pois: a) teria ocorrido prejuízo 

à credibilidade da justiça como um todo; b) os magistrados federais não 

teriam cometido o crime a que foram denunciados; c) aplica-se ao caso a 

teoria do risco administrativo e a responsabilidade civil objetiva. No que se 

refere ao quantum indenizatório, o acórdão recorrido confi rmou o montante 

estipulado em sentença no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para 

cada magistrado, sob o argumento de que tal quantia: a) cumpre o efeito 

pedagógico da condenação; b) está de acordo com o poder econômico do réu 

e dos autores; c) o ato danoso originou-se do sítio eletrônico do STJ que tem 

muita visibilidade; d) a notícia se espalhou rapidamente e causou repercussão 

negativa imediata na sociedade.

Destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento 

sufi ciente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois não há que se 

confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação 

jurisdicional.

No mesmo sentido:

Processual Civil. Agravo regimental. Ação monitória. Cheque prescrito. 

Ausência de omissão, contradição ou falta de motivação no acórdão a quo. 

Decisum estadual todo fundado em fatos e provas. Súmula n. 7/STJ. Agravo não 

provido.

1. Acórdão estadual claro e nítido, sem omissões, obscuridades, contradições 

ou ausência de motivação. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, 

não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não 

há vício a suprir; inexistente, portanto, ofensa ao art. 535 do CPC, pois a matéria 

foi devidamente abordada no aresto a quo.

[...]

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 638.454/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 05.03.2015, DJe 10.03.2015)
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Nota-se, pela leitura dos autos, que não houve apreciação pelo Tribunal 

de origem sobre a incidência dos arts. 27, inciso II e VI, da Lei n. 5.250/1967, 

40, da Lei Complementar n. 35/1979, 84 da Lei n. 4.117/1962, 2º, da Lei n. 

9.784/1999, 876, 885, 944, do CC/2002, 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, 1º, da Lei 

n. 4.414/1964, 1.062, 1.063, do CC/1916, 2º e 6º, da Lei de Introdução do 

Código Civil, 219 e 263, do CPC/1973, bem como quanto às teses relativas aos 

juros moratórios e aos honorários advocatícios.

Acerca do tema, cumpre destacar que o recorrente sequer suscitou em 

momento anterior a indicada ofensa aos artigos 2º da Lei n. 9.784/1999; 1º-F, 

da Lei n. 9.494/1997; 1º da Lei n. 4.414/1964; 876 e 855, do CC/2002; 1.062 e 

1.063, ambos do CC/1916; 2º e 6º, da LINDB; 20, §§ 3º e 4º, 21, 219 e 263, do 

CPC/1973, bem como às teses correlatas.

Sendo assim, fi ca impossibilitado o julgamento do recurso nesses aspectos, 

por ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282/STF e 211/

STJ, respectivamente: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não 

ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”; “Inadmissível recurso 

especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi 

apreciada pelo tribunal a quo”.

Efetivamente, para a configuração do questionamento prévio, não é 

necessário que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos 

como violados. Todavia, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha 

sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento 

do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do 

recurso. Nesse sentido, o seguinte precedente deste Tribunal Superior:

Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. Violação ao art. 535 do 

CPC. Defi ciência de fundamentação. Incidência, por analogia, da Súmula n. 284/

STF. Ausência de prequestionamento dos art. 1º da Lei n. 7.347/1985, art. 3º da Lei 

n. 8.073/1990, art. 240, a, da Lei n. 8.112/1990. Incidência da Súmula n. 211/STJ. [...] 

II - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal 

a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso 

à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do 

prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ. [...] VI - Agravo regimental 

improvido.

(AgRg no REsp 1.400.161/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, julgado em 09.06.2015, DJe 17.06.2015)

Quanto à alegada ofensa a dispositivo constitucional - art. 93, IX, da 

CF - considerando o disposto no art. 102, III, da Constituição Federal, deve 
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ser ressaltado que o Superior Tribunal de Justiça não é competente para, em 

sede de recurso especial, manifestar-se sobre suposta violação de dispositivo 

constitucional sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo 

Tribunal Federal. Nesse sentido, confi ram-se os seguintes precedentes:

Administrativo. Processual Civil. Ausência de omissão, art. 535, II, do CPC. 

Embargos à execução. Falta de prequestionamento. Súmula 211 do STJ. Ofensa a 

dispositivos constitucionais. Competência do STF. [...] 3. É importante registrar a 

inviabilidade de o STJ apreciar ofensa aos artigos da Carta Magna, uma vez que 

compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal o exame de violação a 

dispositivo da Constituição da República, nos termos do seu art. 102, III, “a”. [...] 5. 

Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1.525.915/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 21.05.2015, DJe 30.06.2015)

No que diz respeito à apreciação do mérito recursal acerca da 

responsabilização civil da União no caso em análise, insta salientar, de pórtico, 

a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ ao caso em comento. Isso porque esta 

Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que é possível 

realizar a análise do correto enquadramento jurídico à espécie quando a questão 

jurídica e de fato estão bem delineadas no aresto impugnado, o que se verifi ca na 

hipótese em análise.

Nesse sentido, bem asseverou o Ministro Felix Fischer em julgado 

paradigma: a revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados 

no decisório recorrido não implica o vedado reexame do material de conhecimento 

(REsp 878.334/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 

05.12.2006).

No caso dos autos, os magistrados federais ajuizaram ação de reparação 

civil por danos morais decorrentes da publicação de notícia no sítio eletrônico 

de órgão do Poder Judiciário que noticiou a concessão de liminar ao jornalista 

subscritor de denúncia de venda de sentença pelos juízes federais ora recorridos.

Segundo consta na matéria divulgada e integralmente transcrita no 

acórdão recorrido (fl s. 352/353 e-STJ), os magistrados fi zeram representação ao 

Ministério Público Federal contra o jornalista pelo crime de calúnia e, recebida 

a denúncia, houve a oposição de exceção da verdade, momento em que surgiu 

a controvérsia acerca da competência para julgamento dessa ação incidental, eis 

que a parte interessada afi rmava sofrer perseguição no juízo em que também 

atuam os magistrados a quem teria ofendido.
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A respeito do tema, o jornalista suscitou o reconhecimento da competência 

do Tribunal local, entretanto, ante a negativa do juízo primevo em remeter os 

autos à Corte, o advogado impetrou o primeiro habeas corpus, que foi negado 

pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Assim sendo, impetrou novo 

habeas corpus, agora no Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que 

foi concedida medida liminar para determinar o trancamento da exceção da 

verdade até o julgamento fi nal da ordem, decisão esta que foi objeto da notícia 

indicada como vexatória.

Segue a notícia integralmente transcrita no acórdão recorrido (fl s. 352/353 

e-STJ):

Notícias do Superior Tribunal de Justiça

Sexta-feira, 3 de fevereiro de 2006

06:30 - Advogado que denunciou venda de sentenças no Paraná consegue 

liminar no STJ.

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Edson Vidigal, 

determinou a suspensão de uma ação que envolve o advogado José Marcos 

de Almeida Formighieri contra dois juízes federais do Paraná. O advogado teria 

denunciado, em representações à Corregedoria-Geral do Tribunal Regional 

Federal (TRF) da 4ª Região, um esquema de venda de sentenças, atribuindo aos 

magistrados a prática de prevaricação. (g.n.)

Os juízes Jorge Luiz Ledur Brito e Suane Moreira de Oliveira, afi rmando-se 

ofendidos pelas declarações, ofereceram queixa-crime contra o advogado pelo 

crime de difamação. A denúncia foi recebida na 2ª Vara Federal de Cascavel (PR). 

Na defesa prévia, o advogado opôs exceção da verdade, que é a oportunidade de 

provar o fato da acusação. A prova da exceção da verdade só ocorre se o delito 

for o de difamação e se a ofensa for relativa ao exercício das funções do servidor 

público. (g.n.)

Segundo a defesa, o magistrado se recusaria a remeter a exceção da verdade 

à Corte local, caracterizando constrangimento ilegal, já que competiria a ela 

o processament o e o julgamento da prova. A decisão foi no sentido de que a 

competência para admissão da exceção da verdade seria da primeira instância, 

sendo que o seu julgamento defi nitivo seria do TRF.

Assim, a defesa do advogado ingressou com habeas-corpus, argumentando 

que o primeiro grau seria incompetente para o processamento da exceção da 

verdade. Sustentou que, após a colheita de provas, não caberia mais anulação, 

o que resultará em prejuízos a Formighieri porque a instrução seria “viciada”, 

já que os envolvidos são magistrados de primeiro grau. O habeas-corpus foi 

primeiramente negado no TRF da 4ª Região.
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No STJ, o ministro Vidigal entendeu que há plausibilidade jurídica no pedido. 

Ponderou que, se, na análise do mérito deste habeas-corpus, for declarada a 

incompetência da primeira instância, haverá prejuízos não apenas ao advogado, 

mas a todo o processo, com a anulação de atos. Por isso, ficou sobrestada a 

exceção da verdade que tramita na 2ª Vara Federal de Cascavel (PR), até que a 

Quinta Turma aprecie a questão.

Delineada a conduta que supostamente teria gerado danos aos magistrados 

ora recorridos, relevante tecer algumas considerações acerca dos pressupostos 

necessários à imputação de responsabilidade civil ao Estado.

Como cediço, a responsabilização civil extracontratual pressupõe 

originalmente a coexistência dos seguintes elementos: ato ilícito, elemento 

subjetivo, dano e nexo de causalidade. Entretanto, em sede de responsabilização 

objetiva, a comprovação de dolo ou culpa é despicienda, de modo que subsiste 

tão somente a necessidade de demonstração da conduta, do prejuízo e do nexo 

causal. Nesse caso, aplica-se a Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual 

um particular não pode suportar o dano decorrente de uma atividade que, em 

tese, se reverte em benefícios a toda a coletividade (art. 37, § 6º, da Constituição 

Federal).

A respeito do tema, a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso 

de Direito Administrativo, 32ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 

2015, p. 1027):

Deveras, a partir do instante em que se reconheceu que todas as pessoas, 

sejam elas de Direito Privado, sejam de Direito Público, encontram-se, por igual, 

assujeitadas à ordenação jurídica, ter-se-ia que aceitar, a bem da coerência lógica, 

o dever de umas e outras - sem distinção - responderem pelos comportamentos 

violadores do direito alheio em que incorressem.

Ademais, como o Estado Moderno acolhe, outrossim, o princípio da igualdade 

de todos perante a lei, forçosamente haver-se-á de aceitar que é injurídico o 

comprotamento estatal que agrave desigualmente a alguém, ao exercer 

atividades no interesse de todos, sem ressarcir ao lesado.

Na hipótese, tanto a sentença quanto o acórdão recorrido aplicaram a 

teoria objetiva da responsabilidade civil ao caso ora em análise e, a partir de tal 

premissa, concluíram pela presença dos requisitos para responsabilização da 

União nos seguintes termos: a) o fato danoso é a divulgação de notícia sem o 

cuidado de preservar o nome das pessoas envolvidas, sobretudo porque a própria 

assessoria de Comunicação Social do STJ confi rmou que costumam preservar 
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o nome nos casos em que há necessidade de resguarda-los; b) in casu, trata-se 

de nomes de magistrados, de modo que tal publicidade tem o efeito de abalar a 

credibilidade do Poder Judiciário como um todo; c) o dano em si é presumível, 

eis que a notícia relata fatos capazes de atingir gravemente a reputação dos 

magistrados, motivo pelo qual não é necessária a prova objetiva.

A propósito, o seguinte excerto do acórdão proferido pelo Tribunal de 

origem (fl s. 353/357 e-STJ):

Soa, venia concessa, pobre de argumentos a defesa apresentada pela União, no 

sentido de que não havia sido imposto segredo de justiça em relação ao processo 

em que foi exarado o R. Despacho estampado no noticiário, o que teria o condão 

de afastar a responsabilidade em relação à conduta nociva.

As explicações prestadas pelo Sr. Assessor-chefe da Assessoria de Comunicação 

Social do STJ aponta que “foi realizada pesquisa em nosso sistema e, como não 

consta em nenhum lugar que o processo corre em segredo de justiça, não 

retiramos o nome das partes, cuidado que temos sempre, não só nos casos 

em que se especifi ca ser segredo de justiça, mas também naqueles em que há 

necessidade de resguardar o nome (casos de estupro, doenças contagiosa, 

entre outras)”.

Os critérios de “noticiabilidade”, ao que e se vê, não foram guardados 

devidamente. Como o próprio setor administrativo esclarece, não há necessidade 

de imposição expressa de segredo de justiça para que se tome o devido cuidado 

em preservar o bom nome das pessoas que fi guram no processo; o que mais força 

guarda em relação a juízes, pois que aleivosias dirigidas a magistrados têm o 

efeito de respingar lama sobre a credibilidade da Justiça como um todo. Lançar 

mangra de dúvida na conduta de magistrados trouxe - e isso era facilmente 

presumível que ocorresse - alimento à fome insaciável dos mal informados que se 

comprazem com o apedrejamento da alheia honra.

[...]

Evidentemente, não se trata de comportamento doloso. De toda obviedade - mas 

é sempre bom enfatizar - que se não vai emprestar ao Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, instituição respeitabilíssima, intenção de malferir a reputação de quem 

quer que seja. No entanto, irrecusável que os magistrados foram expostos no 

pelourinho da execração pública, em face da falta de cuidado no apresentar a 

notícia.

A matéria restringe-se à responsabilidade civil. Despiciendo perquirir-se sobre 

culpa, uma vez que pode ser ela fundada na teoria do risco, por força do disposto 

no art. 37, § 6º, da Constituição Federal (As pessoas jurídicas de direito público e 

as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direto de regresso 
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contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.). De acordo com esta teoria, para 

que haja o dever de indenizar é irrelevante a conduta do agente, bastando o nexo 

de causalidade entre fato e dano.

[...]

Verifi cando-se o caso concreto, é possível concluir a presença dos elementos 

necessários à caracterização da responsabilidade objetiva, quais sejam: fato danoso, 

nexo causal e dano.

Fato danoso, in casu, confi gura-se na divulgação de decisão que, mesmo não 

exarada em processo com tramitação em segredo de justiça, envolvia diretamente 

ação (exceção da verdade) que corria, essa sim, em segredo de justiça, uma vez 

que o habeas corpus impetrado por José Marcos de Almeida Formighieri visava 

sobrestar o andamento da exceção da verdade a fi m de que fosse instruída pelo 

Tribunal Regional.

Descabe, outrossim, perquirir acerca de intenção de difamar ou prejudicar os 

autores, uma vez que a confi guração da responsabilidade objetiva prescinde da 

caracterização de culpa ou dolo; neste passo, também, as indagações relativas 

à liberdade de imprensa e de informação confrontadas com o direito à honra, à 

imagem e à privacidade assumem conotação distinta e de menor relevo, tendo 

em vista ser causador do dano um órgão integrante do Poder Público. No entanto, 

caso se excogite de culpa aquiliana, também se depara aqui com inafastável 

descuido em relação à exposição do nome dos juízes; o que foi reconhecido 

tacitamente pelo próprio setor, que, tardiamente, retirou o nome dos magistrados da 

notícia.

No que tange à comprovação do dano moral propriamente dito, doutrina e 

jurisprudência dizem que basta a prova do fato, não havendo necessidade de 

demonstrar-se o sofrimento moral, mesmo porque é praticamente impossível, 

uma vez que o dano extrapatrimonial atinge bens incorpóreos - a imagem, a 

honra, a privacidade etc. Na hipótese em análise, a publicação da notícia contendo 

os nomes dos autores ligados a fato capaz de atingir gravemente sua reputação 

(venda de sentenças) é suficiente para determinar a responsabilidade direta e 

imediata da ré pelos danos causados à parte autora, fi cando dispensada a prova 

objetiva do abalo pelo ato ilícito, o qual é presumível.

(Sem destaques no original)

Todavia, em que pese o correto posicionamento do Tribunal de origem ao 

aplicar a teoria da responsabilidade civil objetiva, não há falar na presença dos 

elementos necessários a sua confi guração. Isso porque, a partir da fundamentação 

expendida no acórdão recorrido, é possível concluir pela inexistência de nexo de 

causalidade entre a conduta atribuída à União e o suposto dano sofrido pelos 

recorridos.
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Com efeito, o conteúdo da notícia em questão não revela qualquer 

nocividade à reputação dos ora recorridos, sobretudo porque somente delineia 

de forma explicativa o ocorrido nos autos do habeas corpus impetrado nesta 

Corte Superior que, diga-se, não tramitava em segredo de justiça. Observa-

se, portanto, que a Administração agiu com proporcionalidade, noticiando a 

decisão nos termos em que proferida.

A notícia evidencia, desde o início, que os juízes se sentiram ofendidos 

pela denúncia e ofereceram queixa-crime, tendo o advogado subscritor da 

representação oposto exceção da verdade e conseguido tão somente a suspensão 

do curso do incidente até que fosse resolvido o mérito da insurgência. Logo, 

fi ca claro que não é possível identifi car qualquer juízo de valor em face dos juízes ou 

mesmo do advogado subscritor da representação.

Ademais, não merece prevalecer a conclusão do Tribunal de origem segundo 

a qual o setor administrativo do Superior Tribunal de Justiça falhou ao apreciar 

os critérios de “noticiabilidade” dos nomes envolvidos sob o fundamento de que 

o próprio setor de Comunicação Social teria reconhecido a desnecessidade de 

imposição expressa de segredo de justiça para ocultar os nomes.

Em verdade, como bem destacado no acórdão recorrido, o Sr. Assessor-

Chefe da Assessoria de Comunicação Social desta Corte Superior esclareceu 

que os nomes das partes são retirados da notícia não só nos casos em que se 

especifi ca ser segredo de justiça, mas também naqueles em que há necessidade de 

resguardar o nome (casos de estupro, doenças contagiosas, entre outras) - fl s. 353/354 

e-STJ. Com efeito, observa-se que os critérios para omissão do nome das partes 

são puramente objetivos, como de fato devem ser.

Não é razoável que determinada categoria profi ssional, qualquer que seja, 

tenha tratamento diferenciado tão somente em razão da função que exerce, 

como faz crer o Tribunal de origem. Tal pensamento revela verdadeiro retrocesso 

ao Estado Democrático de Direito e deve ser combatido por frontal violação ao 

princípio da igualdade.

Assim, a notícia publicada deve ser apreciada sob o prisma da liberdade de 

imprensa.

Sobre o tema, há acórdão basilar do Supremo Tribunal Federal, da lavra 

do Ministro Ayres Brito em sede de Argüição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental, a ADPF 130. Confi ra-se:

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). Lei de 

Imprensa. Adequação da ação. Regime constitucional da “liberdade de informação 
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jornalística”, expressão sinônima de liberdade de imprensa. A “plena” liberdade de 

imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura prévia. A 

plenitude da liberdade de imprensa como reforço ou sobretutela das liberdades 

de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, 

científi ca, intelectual e comunicacional. Liberdades que dão conteúdo às relações 

de imprensa e que se põem como superiores bens de personalidade e mais direta 

emanação do princípio da dignidade da pessoa humana. O capítulo constitucional 

da comunicação social como segmento prolongador das liberdades de 

manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científi ca, 

intelectual e comunicacional. Transpasse da fundamentalidade dos direitos 

prolongados ao capítulo prolongador. Ponderação diretamente constitucional 

entre blocos de bens de personalidade: o bloco dos direitos que dão conteúdo 

à liberdade de imprensa e o bloco dos direitos à imagem, honra, intimidade e 

vida privada. Precedência do primeiro bloco. Incidência a posteriori do segundo 

bloco de direitos, para o efeito de assegurar o direito de resposta e assentar 

responsabilidades penal, civil e administrativa, entre outras consequências 

do pleno gozo da liberdade de imprensa. Peculiar fórmula constitucional de 

proteção a interesses privados que, mesmo incidindo a posteriori, atua sobre as 

causas para inibir abusos por parte da imprensa. Proporcionalidade entre liberdade 

de imprensa e responsabilidade civil por danos morais e materiais a terceiros. Relação 

de mútua causalidade entre liberdade de imprensa e democracia. Relação de 

inerência entre pensamento crítico e imprensa livre. A imprensa como instância 

natural de formação da opinião pública e como alternativa à versão ofi cial dos 

fatos. Proibição de monopolizar ou oligopolizar órgãos de imprensa como novo 

e autônomo fator de inibição de abusos. Núcleo da liberdade de imprensa e 

matérias apenas perifericamente de imprensa. Autorregulação e regulação social 

da atividade de imprensa. Não recepção em bloco da Lei n. 5.250/1967 pela nova 

ordem constitucional. Efeitos jurídicos da decisão. Procedência da ação.

1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). Lei de 

Imprensa. Adequação da ação. A ADPF, fórmula processual subsidiária do controle 

concentrado de constitucionalidade, é via adequada à impugnação de norma 

pré-constitucional. Situação de concreta ambiência jurisdicional timbrada por 

decisões confl itantes. Atendimento das condições da ação.

2. Regime constitucional da liberdade de imprensa como reforço das 

liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão em 

sentido genérico, de modo a abarcar os direitos à produção intelectual, artística, 

científica e comunicacional. A Constituição reservou à imprensa todo um 

bloco normativo, com o apropriado nome “Da Comunicação Social” (capítulo 

V do título VIII). A imprensa como plexo ou conjunto de “atividades” ganha a 

dimensão de instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa de 

per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. 

Pelo que ela, Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar 

as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa 
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como alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no 

seio da sociedade e como garantido espaço de irrupção do pensamento crítico 

em qualquer situação ou contingência. Entendendo-se por pensamento crítico 

o que, plenamente comprometido com a verdade ou essência das coisas, se 

dota de potencial emancipatório de mentes e espíritos. O corpo normativo da 

Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade 

de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e 

penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais 

evoluído estado de civilização.

3. O capítulo constitucional da comunicação social como segmento prolongador 

de superiores bens de personalidade que são a mais direta emanação da dignidade da 

pessoa humana: a livre manifestação do pensamento e o direito à informação e 

à expressão artística, científi ca, intelectual e comunicacional. Transpasse da natureza 

jurídica dos direitos prolongados ao capítulo constitucional sobre a comunicação 

social. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade 

de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de 

personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão 

a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico 

ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras 

disposições que não sejam as fi gurantes dela própria, Constituição. A liberdade 

de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão 

sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade 

de imprensa são bens de personalidade que se qualifi cam como sobredireitos. Daí 

que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, 

imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se 

antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações 

de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o 

poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou 

consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional “observado 

o disposto nesta Constituição” (parte fi nal do art. 220) traduz a incidência dos 

dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como 

consequência ou responsabilização pelo desfrute da “plena liberdade de 

informação jornalística” (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não 

há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, 

inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço 

inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao 

regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar 

a qualifi cação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, 

debates, notícias e tudo o mais que signifi que plenitude de comunicação.

4. Mecanismo constitucional de calibração de princípios. O art. 220 é de 

instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, 

criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos 

de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos 
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do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte fi nal do 

inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material 

ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); 

livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profi ssão, atendidas as qualifi cações 

profi ssionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da 

fonte de informação, quando necessário ao exercício profi ssional (inciso XIV). 

Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na 

empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 

e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-

se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a “livre” e “plena” 

manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se 

passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a 

direitos constitucionais alheios, ainda que também densifi cadores da personalidade 

humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade 

de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça 

do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta 

manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio 

ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja 

qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que 

a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime 

da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e 

informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um 

regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e 

responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infl etem sobre as causas para 

inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.

5. Proporcionalidade entre liberdade de imprensa e responsabilidade civil 

por danos morais e materiais. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em 

si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao 

princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade 

entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba 

receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da 

potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver 

com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de 

imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um 

elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão 

lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade. 

Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua 

honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. 

Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E 

quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e 

legitimidade no seu atuar ofi cial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um 

comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos.

6. Relação de mútua causalidade entre liberdade de imprensa e democracia. 

A plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde ao 
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mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo. Pelo seu 

reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-a mais 

vezes do papel, a Imprensa passa a manter com a democracia a mais entranhada 

relação de mútua dependência ou retroalimentação. Assim visualizada como 

verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma 

liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação 

e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados. O § 5º do art. 220 

apresenta-se como norma constitucional de concretização de um pluralismo 

fi nalmente compreendido como fundamento das sociedades autenticamente 

democráticas; isto é, o pluralismo como a virtude democrática da respeitosa 

convivência dos contrários. A imprensa livre é, ela mesma, plural, devido a que 

são constitucionalmente proibidas a oligopolização e a monopolização do setor 

(§ 5º do art. 220 da CF). A proibição do monopólio e do oligopólio como novo e 

autônomo fator de contenção de abusos do chamado “poder social da imprensa”.

7. Relação de inerência entre pensamento crítico e imprensa livre. A imprensa 

como instância natural de formação da opinião pública e como alternativa à versão 

ofi cial dos fatos. O pensamento crítico é parte integrante da informação plena 

e fi dedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais 

excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade 

de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer 

pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as 

autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de 

inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, 

mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades 

de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do 

pensamento crítico e “real alternativa à versão ofi cial dos fatos” (Deputado Federal 

Miro Teixeira).

 8. Núcleo duro da liberdade de imprensa e a interdição parcial de legislar. A 

uma atividade que já era “livre” (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal 

acrescentou o qualificativo de “plena” (§ 1º do art. 220). Liberdade plena que, 

repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo 

(o chamado “núcleo duro” da atividade). Assim entendidas as coordenadas de 

tempo e de conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da 

criação lato sensu, sem o que não se tem o desembaraçado trânsito das ideias 

e opiniões, tanto quanto da informação e da criação. Interdição à lei quanto às 

matérias nuclearmente de imprensa, retratadas no tempo de início e de duração 

do concreto exercício da liberdade, assim como de sua extensão ou tamanho 

do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições que a Lei Fundamental de 

1988 prevê para o “estado de sítio” (art. 139), o Poder Público somente pode 

dispor sobre matérias lateral ou refl examente de imprensa, respeitada sempre 

a ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. 

Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, defi nir previamente o 

que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias 
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reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, 

são as indicadas pela própria Constituição, tais como: direitos de resposta e de 

indenização, proporcionais ao agravo; proteção do sigilo da fonte (“quando 

necessário ao exercício profi ssional”); responsabilidade penal por calúnia, injúria 

e difamação; diversões e espetáculos públicos; estabelecimento dos “meios 

legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de 

programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto 

no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que 

possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente” (inciso II do § 3º do art. 220 

da CF); independência e proteção remuneratória dos profi ssionais de imprensa 

como elementos de sua própria qualificação técnica (inciso XIII do art. 5º); 

participação do capital estrangeiro nas empresas de comunicação social (§ 4º 

do art. 222 da CF); composição e funcionamento do Conselho de Comunicação 

Social (art. 224 da Constituição). Regulações estatais que, sobretudo incidindo 

no plano das consequências ou responsabilizações, repercutem sobre as causas 

de ofensas pessoais para inibir o cometimento dos abusos de imprensa. Peculiar 

fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais 

descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), 

mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica 

elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas 

palavras do Ministro Celso de Mello, “a censura governamental, emanada de 

qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder 

público”.

9. Autorregulação e regulação social da atividade de imprensa. É da lógica 

encampada pela nossa Constituição de 1988 a autorregulação da imprensa 

como mecanismo de permanente ajuste de limites da sua liberdade ao sentir-

pensar da sociedade civil. Os padrões de seletividade do próprio corpo social 

operam como antídoto que o tempo não cessa de aprimorar contra os abusos 

e desvios jornalísticos. Do dever de irrestrito apego à completude e fi dedignidade 

das informações comunicadas ao público decorre a permanente conciliação entre 

liberdade e responsabilidade da imprensa. Repita-se: não é jamais pelo temor do 

abuso que se vai proibir o uso de uma liberdade de informação a que o próprio Texto 

Magno do País apôs o rótulo de “plena” (§ 1 do art. 220).

10. Não recepção em bloco da Lei n. 5.250 pela nova ordem constitucional.

10.1. Óbice lógico à confecção de uma lei de imprensa que se orne de 

compleição estatutária ou orgânica. A própria Constituição, quando o 

quis, convocou o legislador de segundo escalão para o aporte regratório 

da parte restante de seus dispositivos (art. 29, art. 93 e § 5º do art. 128). São 

irregulamentáveis os bens de personalidade que se põem como o próprio 

conteúdo ou substrato da liberdade de informação jornalística, por se tratar de 

bens jurídicos que têm na própria interdição da prévia interferência do Estado 

o seu modo natural, cabal e ininterrupto de incidir. Vontade normativa que, em 

tema elementarmente de imprensa, surge e se exaure no próprio texto da Lei 

Suprema.
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10.2. Incompatibilidade material insuperável entre a Lei n. 5.250/1967 e a 

Constituição de 1988. Impossibilidade de conciliação que, sobre ser do tipo 

material ou de substância (vertical), contamina toda a Lei de Imprensa: a) quanto 

ao seu entrelace de comandos, a serviço da prestidigitadora lógica de que para 

cada regra geral afi rmativa da liberdade é aberto um leque de exceções que 

praticamente tudo desfaz; b) quanto ao seu inescondível efeito prático de ir além 

de um simples projeto de governo para alcançar a realização de um projeto de 

poder, este a se eternizar no tempo e a sufocar todo pensamento crítico no País.

10.3 São de todo imprestáveis as tentativas de conciliação hermenêutica da 

Lei n. 5.250/1967 com a Constituição, seja mediante expurgo puro e simples de 

destacados dispositivos da lei, seja mediante o emprego dessa refi nada técnica 

de controle de constitucionalidade que atende pelo nome de “interpretação 

conforme a Constituição”. A técnica da interpretação conforme não pode 

artificializar ou forçar a descontaminação da parte restante do diploma legal 

interpretado, pena de descabido incursionamento do intérprete em legiferação 

por conta própria. Inapartabilidade de conteúdo, de fi ns e de viés semântico 

(linhas e entrelinhas) do texto interpretado. Caso-limite de interpretação 

necessariamente conglobante ou por arrastamento teleológico, a pré-excluir 

do intérprete/aplicador do Direito qualquer possibilidade da declaração de 

inconstitucionalidade apenas de determinados dispositivos da lei sindicada, 

mas permanecendo incólume uma parte sobejante que já não tem signifi cado 

autônomo. Não se muda, a golpes de interpretação, nem a inextrincabilidade 

de comandos nem as finalidades da norma interpretada. Impossibilidade de 

se preservar, após artificiosa hermenêutica de depuração, a coerência ou o 

equilíbrio interno de uma lei (a Lei federal n. 5.250/1967) que foi ideologicamente 

concebida e normativamente apetrechada para operar em bloco ou como um 

todo pro indiviso.

11. Efeitos jurídicos da decisão. Aplicam-se as normas da legislação comum, 

notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o 

Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O 

direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retifi car matéria 

publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra 

objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da 

Constituição Federal. Norma, essa, “de efi cácia plena e de aplicabilidade imediata”, 

conforme classifi cação de José Afonso da Silva. “Norma de pronta aplicação”, 

na linguagem de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto, em obra doutrinária 

conjunta.

12. Procedência da ação. Total procedência da ADPF, para o efeito de 

declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de 

dispositivos da Lei federal n. 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.

(Sem destaques no original.)
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Observa-se, portanto, que na ocasião do julgamento da ADPF 130, o 

Supremo Tribunal Federal conferiu especial relevância à liberdade de 

pensamento, de manifestação e de imprensa, elevando tal direito à categoria de 

sobredireito. Sendo assim, a análise de eventual responsabilização civil em razão 

de ofensa à honra, imagem e intimidade deve se dar cum grano salis, sob pena de 

tolhimento da liberdade de imprensa.

Ao aplicar a orientação interpretativa da Suprema Corte ao caso concreto 

em análise, conclui-se que a notícia apontada como conduta capaz de gerar a 

responsabilidade civil do Estado tão somente revela exemplo do exercício da 

liberdade de imprensa. Com efeito, tão amplo direito de atuação garantido 

constitucionalmente não pode ser tolhido casuisticamente, como indicado 

pelo Tribunal de origem, eis que a plena liberdade de imprensa é um patrimônio 

imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de 

todo um povo.

In casu, não há falar em responsabilização como consequência do pleno 

gozo das relações de imprensa, uma vez que o puro relato dos fatos processuais 

exatamente como ocorreram, em ação sobre a qual não houve decretação de 

sigilo, afasta a presença de nexo de causalidade.

Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido falhou ao não conferir 

a relevância inerente ao direito de imprensa, defi nido pela Suprema Corte 

como sobredireito e forma natural de controle social sobre o poder do Estado, 

sobretudo tratando-se o presente caso de suposta ofensa à honra de magistrados 

federais, agentes públicos, que, em fi el menção ao entendimento preconizado na 

ADPF: estão sob permanente vigília da cidadania.

A respeito do tema, leciona José Afonso da Silva (Curso de Direito 

Constitucional Positivo, 38ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 245), 

para o qual:

A liberdade de comunicação consiste num conjunto de direitos, formas, 

processos e veículos, que possibilitam a coordenação desembaraçada da criação, 

expressão e difusão do pensamento e da informação. É o que se extrai dos incisos 

IV, V, IX, XII e XIV, do art. 5º combinados com os arts. 220 a 224 da Constituição. 

Compreende ela as formas de criação, expressão e manifestação do pensamento 

e de informação, e a organização dos meios de comunicação, esta sujeita a regime 

jurídico especial.

Assim, é irrefragável que conclusão diversa da improcedência da pretensão 

indenizatória ensejaria manifesta limitação à liberdade de informação não 
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prevista no texto Constitucional, eis que o caso em análise não configura 

abuso de direito. Em verdade, a parte autora busca o reconhecimento de dano 

decorrente da publicação de notícia objetiva e que retratou fatos processuais não 

acobertados por sigilo, o que não merece prosperar.

Acrescente-se, outrossim, que a credibilidade do Poder Judiciário é 

marcada perante a sociedade a partir do exercício de uma atividade jurisdicional 

séria, comprometida e efi ciente, de modo que não seria a notícia veiculada no 

sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça capaz de alcançar tamanha 

lesividade como fora considerado pelo acórdão recorrido.

É certo que denúncias falsas de venda de sentenças devem ser fortemente 

combatidas pelos meios adequados, como uma queixa-crime por calúnia ou 

difamação - como fi zeram os ora recorridos - ou mesmo uma ação indenizatória 

proposta em face do denunciante. Entretanto, não é possível transcender a 

esse cenário e atribuir responsabilidade à União pela veiculação de notícia 

com conteúdo informativo e sem qualquer ameaça à dignidade das pessoas 

envolvidas.

Assim, destaca-se alguns precedentes que tratam da relevância do direito 

à informação em casos que versam sobre questão similar a que ora se examina 

nesta sede recursal:

Civil e Processo Civil. Administrativo. Indenização por danos morais. Magistrado 

em face de Membro do Ministério Público e do Estado Federado. Entrevista. 

Investigação por suposta venda de sentenças. Jogos do bicho e caça-níqueis. Violação 

do art. 535. Alegação genérica. Cerceamento de defesa. Súmula 7/STJ. Multa do 

art. 538, parágrafo único, do CPC. Não-incidência. Ilicitude da conduta. Ausência. 

Direito à informação. Interesse público presente. Inexistência de excesso. Dano 

moral descaracterizado.

[...]

9. Dentre os direitos inerentes à personalidade, encontra-se a proteção 

ao patrimônio imaterial do indivíduo, o que gera para o transgressor, dentre 

outras cominações, o dever de indenizar a vítima, a fi m de compensá-la pelo 

sofrimento desnecessariamente causado. Todavia, esse direito não possui caráter 

absoluto, devendo ser compatibilizado com outros valores igualmente tutelados pelo 

ordenamento jurídico, a exemplo do direito à informação. Tratando-se de suposto 

ato de corrupção praticado por autoridade pública, essa intangibilidade da esfera 

individual ainda sofre temperamentos em face do interesse coletivo existente e da 

repercussão da conduta praticada sobre o patrimônio público.

10. A mera concessão de entrevista por membro do Ministério Público relatando 

a existência de acusações contra magistrado supostamente envolvido em esquema 
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de venda de sentenças e informando a população acerca das providências a serem 

tomadas pelo Parquet, ainda que a manifestação contenha preliminar juízo de valor 

acerca dos fatos, não confi gura ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos 

morais, quando ausente manifesto excesso ou inequívoco animus de desmoralizar a 

pessoa investigada, mormente nos casos em que a suposta vítima já está sendo alvo 

de denúncias sérias de natureza congênere.

11. Recursos especiais providos.

(REsp 1.314.163/GO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 

11.12.2012, DJe 04.02.2013) (Sem destaques no original)

Direito Civil e Processual Civil. Ação de responsabilidade civil. Danos morais. 

Publicação de matéria contendo notícia supostamente inverídica. Negativa de 

prestação jurisdicional.

1.- Inviável a alegação de negativa de prestação jurisdicional por omissão, 

quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada, emitindo-se 

pronunciamento de forma fundamentada e sem contradições. A jurisprudência 

desta Casa é pacífi ca ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para 

justifi car o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, 

os argumentos utilizados pela parte.

2.- A só leitura do Acórdão do Tribunal de origem já conduz à conclusão de 

que tudo de relevante foi examinado com cuidado pela Câmara Julgadora, bem 

como de que, nas publicações, houve apenas relato informativo das ocorrências 

administrativas em que envolvida a ora Recorrente, decorrentes do exercício da 

Presidência do Tribunal Regional do Trabalho, ocorrências essas formalmente então 

encaminhadas pela Ordem dos Advogados à Procuradoria Geral da República e 

então objeto de procedimento administrativo instaurado pelo Tribunal de Contas 

da União.

3.- Na matéria jornalística em causa não houve utilização de adjetivos, advérbios, 

frases ou termos ofensivos, confi guradores, por si sós, de dano moral; igualmente, na 

matéria jornalística, não há adição de observações tendenciosas, de natureza subjetiva, 

inseridas na redação ou na “manchete”, desbordantes da mera notícia dos fatos.

4.- Recurso Especial improvido.

(REsp 1.433.510/ES, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 

10.06.2014, DJe 14.08.2014) (Sem destaques no original.)

Ademais, revela-se pertinente ressaltar os seguintes julgados que também 

tratam da responsabilidade civil por dano à direito da personalidade frente ao 

direito à informação:

Recurso especial. Ação de compensação de danos morais. Programa 

jornalístico. Rádio. Embargos de declaração. Omissão, contradição ou obscuridade. 
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Não indicação. Súmula 284/STF. Violação dos arts. 165 e 458, II, do CPC/1973. 

Inocorrência. Pessoa jurídica. Honra subjetiva. Impertinência. Honra objetiva. 

Lesão. Tipo de ato. Atribuição da autoria de fatos certos. Ofensa à reputação. 

Direito Penal. Crimes de difamação e calúnia. Analogia.

1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição 

nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado 

corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, 

não há que se falar em violação dos arts. 165 e 458 do CPC/1973.

3. Controverte-se, na presente hipótese, sobre a manifestação do recorrente, 

em programa jornalístico do qual é âncora, ser capaz de configurar dano moral 

indenizável à pessoa jurídica recorrida.

3. A pessoa jurídica, por não ser uma pessoa natural, não possui honra subjetiva, 

estando, portanto, imune às violências a esse aspecto de sua personalidade, não 

podendo ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio e 

autoestima.

4. Existe uma relação unívoca entre a honra vulnerada e a modalidade de 

ofensa: enquanto a honra subjetiva é atingida pela atribuição de qualifi cações, 

atributos, que ofendam a dignidade e o decoro, a honra objetiva é vulnerada 

pela atribuição da autoria de fatos certos que sejam ofensivos à reputação do 

ofendido. Aplicação analógica das defi nições do Direito Penal.

5. Na hipótese em exame, não tendo sido evidenciada a atribuição de fatos 

ofensivos à reputação da pessoa jurídica, não se verifi ca nenhum vilipêndio a sua 

honra objetiva e, assim, nenhum dano moral passível de indenização.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1.573.594/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

10.11.2016, DJe 14.11.2016) (Sem destaques no original.)

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Responsabilidade civil. 

Notícia veiculada em jornal de grande circulação. Crítica formulada contra servidora 

pública. Atuação de Procuradora em demanda judicial. Inexistência de ofensa 

a direito da personalidade. Valoração probatória. Possibilidade. Questão bem 

delineada no acórdão recorrido. Recursos da partes rés providos. Pedido julgado 

improcedente. Prejudicado o apelo da parte autora.

1. A análise da controvérsia prescinde de reapreciação do conjunto fático-

probatório, bastando a valoração de fatos perfeitamente admitidos pelas partes 

e pelo órgão julgador, atribuindo-lhes o correto valor jurídico. Na hipótese, a 

questão controvertida está bem delineada no acórdão recorrido, razão pela qual 

não há incidência do enunciado da Súmula 7/STJ.

2. As pessoas consideradas públicas estão sujeitas a maior exposição e suscetíveis 

a avaliações da sociedade e da mídia, especialmente os gestores públicos de todas 
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as esferas de poder, mesmo quando envolvidos em processos judiciais - que, em 

regra, não correm em segredo de justiça - como partes, procuradores ou juízes.

3. No caso dos autos, o jornalista apresentou sua opinião crítica acerca dos 

argumentos utilizados pela Procuradora da Fazenda Nacional na contestação 

apresentada pela União em autos de ação declaratória movida por Inês Etienne 

Romeu, sem, contudo, atingir a honra e a imagem da autora.

4. A ponderação trazida pelo articulista procura rechaçar a tese alegada 

pela União de se exigir a identifi cação dos responsáveis pela prática de tortura 

dentro da chamada “Casa da Morte”. Para isso, faz uma análise crítica da atuação 

da procuradora, mas sem transbordar os limites da garantia de liberdade de 

imprensa, a ponto de confi gurar abuso de direito.

5. Agravo regimental provido, para conhecer do agravo e dar provimento aos 

recursos especiais interposto por Empresa Folha da Manhã S.A. e Elio Gaspari, 

para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Prejudicado o apelo apresentado 

pela parte autora

(AgRg no AREsp 127.467/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17.05.2016, DJe 27.06.2016) (Sem 

destaques no original.)

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015 c/c o 

art. 255, § 4º, I e II, do RISTJ, conheço em parte do recurso especial e, nessa 

extensão, dou-lhe provimento para julgar improcedente o pleito indenizatório, 

invertidos os ônus de sucumbência, prejudicadas as demais insurgências.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.368.773-MS (2013/0039269-9)

Relator: Ministro Og Fernandes

Relator para o acórdão: Ministro Herman Benjamin

Recorrente: CESP Companhia Energética de São Paulo

Advogado: Rubens Ferraz de Oliveira Lima e outro(s) - SP015919

Recorrido: Exportadora e Importadora Aeroceânica Ltda - Microempresa

Advogado: Roberto de Divitiis e outro(s) - SP026079

Interes.: Estado de São Paulo

Procurador: Elival da Silva Ramos e outro(s) - SP050457
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EMENTA

Administrativo. Sendo a desistência da desapropriação direito 

do expropriante, o ônus da prova da existência de fato impeditivo 

do seu exercício (impossibilidade de restauração do imóvel ao estado 

anterior) é do expropriado. Acórdão recorrido que não estabeleceu a 

existência de prova da impossibilidade da devolução do imóvel às suas 

condições originais. Não incidência da Súmula 7/STJ. Desistência que 

deve ser homologada. Recurso especial provido.

Histórico da demanda

1. Com autorização dada pela Aneel, a Cesp ajuizou diversas 

ações de desapropriação de imóveis para formação do lago de usina 

hidrelétrica, entre as quais quatro relativas a imóveis da recorrida. 

Posteriormente, registra o acórdão recorrido, foram formulados 

pedidos de desistência das desapropriações, diante do fato de que, por 

imposição do Ibama, a cota de inundação foi diminuída de 259m para 

257m, de sorte que os imóveis foram excluídos da área a ser inundada 

pelo lago da Usina Hidrelétrica Sérgio Motta.

2. Nos autos da Ação de Desapropriação 021.00.020712-1 foi 

fi xada indenização que hoje monta a cerca de 970 milhões de reais 

pela inclusão na reparação do direito de exploração mineral de sílex, 

areia industrial e cascalho.

Relação entre os Recursos Especiais

3. Existem dois Recursos Especiais oriundos dessa desapropriação. 

Este REsp 1.368.773 tem origem em Agravo de Instrumento oferecido 

contra decisão que não homologou pedido de desistência formulado 

em 1º grau, tendo o TJMS decidido que a desistência era, em tese, 

possível, mas “desde que o desistente comprove que a inundação não 

afetou fi sicamente o imóvel expropriando nem comprometeu a sua 

fi nalidade econômica, circunstância não ocorrida na espécie”. O REsp 

1.527.256, por sua vez, foi interposto nos autos da própria ação de 

desapropriação, discutindo questões ligadas à indenização fi xada.

4. Provido o REsp 1.368.773, com a consequente homologação 

do pedido de desistência formulado em 1º grau, o REsp 1.527.256 

fi ca prejudicado.
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É possível a desistência da desapropriação a qualquer tempo, 

desde que não seja impossível o imóvel ser utilizado como antes

5. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que é 

possível a desistência da desapropriação, a qualquer tempo, mesmo 

após o trânsito em julgado, desde que ainda não tenha havido o 

pagamento integral do preço e o imóvel possa ser devolvido sem 

alteração substancial que impeça que seja utilizado como antes. 

Entendimento fi xado a partir do REsp 38.966/SP, Rel. Min. Antônio 

de Pádua Ribeiro, Segunda Turma, julgado em 21.2.1994.

A desistência é direito do expropriante e a impossibilidade é fato 

impeditivo do seu exercício - questão jurídica - não incidência da 

Súmula 7/STJ

6. A alegada violação ao art. 267, VIII, do CPC/1973 é passível 

de conhecimento, não havendo óbice trazido pela Súmula 7/STJ. O 

problema se resolve por uma questão de direito, pertinente ao ônus da 

prova.

7. O acórdão recorrido imputou indevidamente à desapropriante 

o ônus de provar que o imóvel de cuja expropriação pretende desistir 

não foi afetado fi sicamente ou em sua fi nalidade econômica.

8. Se a desapropriação se faz por utilidade pública ou interesse 

social, uma vez que o imóvel já não se mostre indispensável para o 

atingimento dessas fi nalidades, deve ser, em regra, possível a desistência 

da desapropriação, com a ressalva do direito do atingido à ação de 

perdas e danos. Essa desistência só não será possível se já tiver sido 

pago integralmente o preço, pois nessa hipótese já terá se consolidado 

a transferência da propriedade do expropriado para o expropriante, ou 

se tiverem sido feitas alterações de tal monta no imóvel que impeçam 

que ele possa ser utilizado como antes.

9. A regra é a possibilidade de desistência da desapropriação. 

Contra essa, pode ser alegado fato impeditivo do direito de desistência, 

consistente na impossibilidade de o imóvel ser devolvido como 

recebido ou com danos de pouca monta.

10. Por ser fato impeditivo do direito de o expropriante desistir 

da desapropriação, é ônus do expropriado provar sua existência, por 

aplicação da regra que vinha consagrada no art. 333, II, do CPC/1973, 

hoje repetida no art. 373 do CPC/2015.
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O acórdão recorrido não estabeleceu a impossibilidade de 

restituição do imóvel ao seu estado anterior

11. O acórdão recorrido não dispôs como fato que estava provado 

ser inviável restituir o imóvel como se encontrava antes. O que ele 

estabeleceu é que a Cesp não tinha feito essa prova, tanto que deixou 

aberta a possibilidade de novo pedido de desistência no futuro, como 

se vê do trecho fi nal do voto do relator: “Ressalvo, contudo, que, em 

sendo comprovado, sem sombra de dúvidas, após a conclusão da 

fase de instrução processual, que realmente não foram nem serão 

afetados os imóveis da requerida pelas diversas fases do represamento, 

obviamente que a desistência poderá ser requerida novamente, para 

que o processo não se transforme em meio de enriquecimento ilícito 

da exproprianda” (fl s. 989-990).

Ementa do acórdão recorrido já mostra a inversão indevida do 

ônus da prova

12. A própria ementa do acórdão recorrido afi rma que “É possível, 

diante do interesse público, a desistência de ação expropriatória de área 

localizada em região de alagamento de usina hidrelétrica, mesmo após 

a fase de contestação e reconvenção, ainda que já tenha sido levantado 

o depósito indenizatório prévio, mas desde que o desistente comprove 

que a inundação não afetou fi sicamente o imóvel expropriando nem 

comprometeu a sua fi nalidade econômica, circunstância não ocorrida 

na espécie” (fl . 991).

Das quatro desapropriações de áreas contíguas, o TJMS 

homologou a desistência de duas

13. Eram quatro as ações de desapropriação ajuizadas pela Cesp 

contra a mesma empresa. Além dos processos 021.00.020712-1 e 

021.00.030741-0, ainda em curso, havia os processos 021.00.020711-

3 e 021.00.000013-3, nos quais a desistência das desapropriações foi 

homologada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.

14. A homologação da desistência da desapropriação 

021.00.000013-3 foi feita nos autos do Agravo 020.02.007781-0, 

que recebeu a ementa: “Agravo de instrumento. Ação de desapropriação. 

Indeferimento do pedido de desistência da ação. Desapropriação do imóvel 

que deixou de ser útil e necessária. Prevalência do interesse público sobre 

o particular. Recurso provido. Desaparecendo o interesse público em 
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desapropriar certa área, em virtude da limitação da cota de operação 

e com o não-alcance do mesmo imóvel pelas águas da represa, deve 

ser deferido o pedido de desistência da ação, já que não se pode 

obrigar a agravante a adquirir um bem imóvel com dinheiro público 

e, tampouco, condená-la a pagar indenização por algo que não precisa 

nem deve integrar seu patrimônio, visto que prevalece o interesse 

coletivo sobre o particular”.

15. E do voto consta a observação: “... é de se estranhar o presente 

caso, já que diverso dos outros casos de desapropriação que chegam 

ao Poder Judiciário, neste o expropriado quer seja o bem adquirido 

pelo expropriante. Se a agravada valoriza tanto o bem e dele retira 

um quantum monetário que lhe interessa, através de exploração de 

minerais, deveria então estar sendo a favor da desistência”.

Obrigar o poder público a fi car com bem de que não precisa viola a 

Constituição

16. A Constituição, no seu art. 5º, XXIV, estabelece que “a lei 

estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, ou por interesse social”. Obrigar o poder público a 

fi car com um bem de que não precisa certamente não atende nenhuma 

dessas fi nalidades, mas apenas o interesse particular do expropriado 

que, aparentemente, acredita que jamais conseguirá obter com a venda 

de cascalho e produtos do gênero o valor bilionário arbitrado como 

indenização.

Inverter o ônus da prova viola o devido processo legal e o 

princípio da preponderância do interesse público

17. Da mesma forma, na hipótese dos autos, inverter o ônus 

da prova em detrimento do ente público viola a cláusula do devido 

processo legal, estabelecida no art. 5º, LIV, da Constituição; foi o 

que fez o acórdão recorrido. E, no caso, há o agravante de que é até 

intuitivo que, não sendo mais inundada a área, a mineração poderá ser 

retomada, razão pela qual mais lógico ainda é exigir que seja a empresa 

a ter o ônus de demonstrar a impossibilidade de voltar a exercer a 

atividade de areia industrial, cascalho e sílex no local.

18. Em última ratio, é a coletividade que terá de pagar cerca de 

um bilhão de reais por direitos minerários que, é razoável pensar, se 

tivessem mesmo esse valor, seriam bem recebidos de volta por seu 

titular.
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Conclusão

19. Como a regra é a possibilidade de desistência da 

desapropriação, o desistente não tem de provar nada para desistir, 

cabendo ao expropriado requerer as perdas e danos a que tiver direito 

por ação própria. Pretendendo o réu, porém, impedir a desistência, 

poderá alegar que não há condição de o bem ser devolvido no estado 

em que recebido ou com danos de pouca monta, mas é seu o ônus da 

prova.

20. No caso concreto, não cabia à Cesp fazer a prova pretendida 

pelo acórdão recorrido. Ela, como expropriante, tinha o direito de 

desistir da desapropriação, com base no art. 267, VIII, do CPC/1973, 

podendo a Aeroceânica buscar a reparação de perdas e danos em ação 

própria. Se esta pretendia impedir a desistência sob o fundamento de 

que a sua atividade mineradora tinha sido inviabilizada, cabia a ela 

provar esse fato impeditivo do direito de desistência e não o contrário.

21. Recurso Especial parcialmente conhecido, no que tange à 

alegação de violação ao art. 267, VIII, do CPC/1973, e, nessa parte, 

provido para homologar o pedido de desistência da desapropriação 

formulado pela Cesp em 1º grau, ressalvado o direito da Aeroceânica 

promover ação de perdas e danos para reparação de prejuízos que 

eventualmente lhe tenham, concretamente, sido causados.

ACÓRDÃO

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

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

Justiça: “Renovado o julgamento, após o voto do Sr. Ministro Francisco Falcão, 

acompanhando a divergência inaugurada pelo Sr. Ministro Herman Benjamin, 

a Turma, por maioria, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, deu-lhe 

provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Herman Benjamin, que lavrará 

o acórdão. Vencidos o Sr. Ministro Og Fernandes e a Sra. Ministra Assusete 

Magalhães.” Votaram com o Sr. Ministro Herman Benjamin os Srs. Ministros 

Mauro Campbell Marques e Francisco Falcão.

Dr(a). Rubens Ferraz de Oliveira Lima, pela parte recorrente: CESP 

Companhia Energética de São Paulo
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Dr(a). Roberto de Divitiis, pela parte recorrida: Exportadora e Importadora 

Aeroceânica Ltda

Dr(a). Pedro Ubiratan Escorel de Azevedo, pela parte interes.: Estado de 

São Paulo

Brasília (DF), 06 de dezembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 2.2.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de recurso especial interposto pela 

Companhia Energética de São Paulo – CESP, fundado nas alíneas “a” e “c” do 

permissivo constitucional, contra acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso do Sul, vazado nos termos da seguinte ementa (e-STJ, 

fl . 991):

Agravo de instrumento. Ação expropriatória de área localizada em região de 

usina hidrelétrica. Pedido de desistência antes de encerrada a fase probatória que 

defi niria se o imóvel foi ou não afetado pela inundação. Impossibilidade.

É possível, diante do interesse público, a desistência de ação expropriatória 

de área localizada em região de alagamento de usina hidrelétrica, mesmo após a 

fase de contestação e reconvenção, ainda que já tenha sido levantado o depósito 

indenizatório prévio, mas desde que o desistente comprove que a inundação não 

afetou fi sicamente o imóvel expropriando nem comprometeu a sua fi nalidade 

econômica, circunstância não ocorrida na espécie.

O referido julgado foi objeto de embargos de declaração, rejeitados nestes 

termos (e-STJ, fl . 1.011):

Embargos de declaração em agravo de instrumento, com vistas a suprir 

omissão para fins de prequestionamento. Desnecessidade de mencionar no 

acórdão os dispositivos legais invocados no recurso. Rejeitados.

Admite-se, excepcionalmente, a oposição de embargos declaratórios para 

fi ns de prequestionamento, mas os julgadores não estão obrigados a exaurir a 

matéria, respondendo um a um os questionamentos decorrentes dos dispositivos 

legais mencionados pela parte, se encontrado, na tese defendida pelo recorrente, 

motivo sufi ciente para fundamentar a decisão.
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Em suas razões, a recorrente aponta ofensa ao art. 267, VIII, do 

Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem assentou 

a impossibilidade de desistência da ação de desapropriação movida para a 

formação do lago da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta.

Aduz que o aresto impugnado dissentiu da jurisprudência desta 

Corte Superior e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto à 

desnecessidade de revogação do Decreto de utilidade pública para a formulação 

do pedido de desistência da ação de desapropriação, e da necessidade de prova 

cabal por ocasião da desfi guração do imóvel, que entende poder se dar enquanto 

não se efetue a indenização defi nitiva.

Colaciona precedentes deste Superior Tribunal de Justiça e de outros 

Tribunais de Justiça, com o fito de caracterizar o dissídio jurisprudencial 

proposto.

Quanto ao argumento atinente à descaracterização do imóvel, assevera que 

tanto o magistrado primevo quanto o Tribunal a quo incorreram em erro por 

deixar de apreciar prova robusta produzida naquele instrumento, concernente às 

fotografi as que corroborariam as assertivas da recorrente, e que a decisão estaria 

contrária às provas dos autos.

Sustenta que a Corte estadual, escorada em uma premissa falsa, decidiu 

a questão com base em laudo pericial incompleto e impugnado a respeito da 

descaracterização do imóvel, utilizado como prova emprestada e não submetida 

ao crivo do contraditório.

Alega que a expropriante nunca chegou a ser imitida na posse do imóvel, 

e por não lhe ter dado destinação o imóvel encontra-se em perfeitas condições 

para a simples restituição.

Ressalta que “em nenhum momento restou provado que o enchimento do 

lago na cota permitida inviabilizou as atividades da recorrida” (e-STJ, fl . 1.070), 

e que no vertente caso não houve um decreto expropriatório para o imóvel, 

mas uma Resolução da ANEEL, “facultando a expropriação de terras que se 

fi zerem necessárias à formação do lado da Usina do Porto Primavera dentro 

de um limine de 62.855,5320 ha (sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e 

cinco hectares, cinquenta e três deciares e vinte centiares), abrangendo diversos 

municípios nos Estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo” (e-STJ, fl . 1.070).

Assevera que referida resolução, revestida de decreto expropriatório, perdeu 

sua efi cácia em 24.2.2004, porquanto não renovada pela ANEEL.
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Pugna, assim, pelo provimento do recurso especial para autorizar a 

desistência do processo expropriatório.

Contrarrazões recursais apresentadas às e-STJ, fl s. 1.160-1.177.

Admitido o recurso especial na origem (e-STJ, fl s. 1.186/1.187), subiram 

os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal, por meio do parecer de e-STJ, fls. 

1.206/1.210, opinou pelo não conhecimento do recurso especial.

A Segunda Turma, na Sessão do dia 17.11.2016, por unanimidade, deferiu 

o pedido de intervenção do Estado de São Paulo no feito, com efeitos a partir 

daquela oportunidade. 

Prosseguindo-se no julgamento do presente recurso especial, verifi cou-se a 

existência de empate, razão pela qual o julgamento foi renovado para aguardar a 

presença do em. Min. Francisco Falcão, nos termos do art. 162, § 5º, do RISTJ.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): Para melhor entender o contexto 

do presente caso, impende fazer uma breve abordagem histórica do feito.

A Companhia Energética de São Paulo – CESP, promoveu ação de 

desapropriação em face de Exportadora e Importadora Aeroceânica, com vistas 

à aquisição de dois imóveis descritos nas plantas de referência PP-II-PR-D 307 

e PP-II-PR-D 313, para a formação do lago da Usina Hidrelétrica Engenheiro 

Sérgio Motta, que tinha autorização da ANEEL e do IBAMA para utilizar o 

nível operacional de 259m acima do nível do mar.

A expropriante elaborou laudo de avaliação das propriedades, e efetuou 

depósito no valor de R$ 322.883,86 (trezentos e vinte e dois mil oitocentos 

e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), destinados à recomposição 

patrimonial das terras e das benfeirorias ali existentes.

Nesse momento a expropriada ofereceu reconvenção nos autos da ação 

de desapropriação, pleiteando que fosse acrescida à indenização das terras e 

das benfeitorias, indenização pela perda dos direitos de exploração mineral 

que a empresa desenvolvia no referido terreno com a autorização dos órgãos 

competentes.
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Foi deferida pelo Juízo primário a imissão na posse dos terrenos, e 

autorizado o levantamento de 80% dos valores correspondentes (e-STJ, fl s. 

487/489), sendo requerido pela expropriante o sobrestamento da imissão prévia 

na área expropriada, até a renovação da licença de operação do lago da usina na 

cota em que se encontrava o imóvel expropriado.

Logo em seguida, a expropriante formulou pedido de desistência da 

ação de desapropriação, argumentando que a Licença de Operação n. 121/00, 

emitida pelo IBAMA, limitou o enchimento do lago somente até a cota de 

257m acima do nível do mar, sob pena de se ter caracterizado crime ambiental, 

desaparecendo, assim, o interesse público na expropriação, pois o imóvel estaria 

fora da área de inundação.

O magistrado de piso indeferiu o pedido de desistência, em virtude da 

ausência de ato administrativo válido para tanto, entendendo não ser a CESP 

ente legítimo à formulação de tal pleito.

Dessa decisão, foi interposto o agravo de instrumento que consubstancia o 

objeto do presente feito.

Ainda no curso da ação principal, para o fi m de atestar e quantifi car os 

requeridos direitos minerários, a expropriada propôs uma ação cautelar de 

produção antecipada de provas, que apurou as condições dos imóveis diante da 

formação do lago da usina, o impacto nas atividades desenvolvidas pela empresa, 

e o valor das jazidas de minério que a empresa deixaria de explorar.

Ao apreciar o recurso de agravo de instrumento da CESP, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso superou a questão em que se escorava a 

decisão agravada, entendendo não ser exigível a revogação individualizada do 

ato expropriatório, até porque o referido ato englobava diversos imóveis que 

seriam utilizados para a mesma fi nalidade.

Todavia, com base nos elementos coligidos nos autos, a Corte estadual 

decidiu pelo indeferimento do pedido de desistência, tendo em vista a ausência 

de provas da não afetação dos terrenos e das atividades desenvolvidas pela 

expropriada, ressalvando, contudo, a possibilidade de que novo pedido fosse 

apresentado no Juízo processante, munido de provas que atestem a não afetação 

dos imóveis.

E é contra o referido acórdão que se volta o recurso especial ora em exame.

Como se dessume do acima relatado, a recorrente pretende que seja 

declarado seu direito à desistência do processo de desapropriação por utilidade 
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pública de imóvel, cujo direito de exploração mineral fora avaliado em R$ 

83.132.410,57 (oitenta e três milhões cento e trinta e dois mil quatrocentos e 

dez reais e cinquenta e sete centavos).

Toda a argumentação desenvolvida pela CESP desde as instâncias de 

origem se amparam basicamente nas seguintes assertivas:

I. A CESP nunca se imitiu na posse dos terrenos da empresa recorrida;

II. A redução, pelo IBAMA, do limite operacional da usina hidrelétrica, 

alterando a cota de alagamento inicialmente prevista em 259m, para 257m 

acima do nível do mar, fez com que o rio mantivesse sua calha natural, não 

atingindo as propriedades da recorrida;

III. A mineradora nunca deixou o imóvel e nunca interrompeu suas 

atividades de extração mineral;

IV. A desnecessidade de prosseguir com a expropriação de uma área de que 

o Poder Público não precisará, evitando o indevido gasto de dinheiro público.

Todavia, o recurso especial não supera o exame de admissibilidade, como 

bem se destacou na percuciente manifestação do Ministério Público Federal, da 

lavra da eminente Subprocuradora-Geral da República Dra. Gilda Pereira de 

Carvalho.

Primeiramente, no que se refere à interposição do recurso com base na 

alínea “c” do permissivo constitucional, esta Corte tem decidido, reiteradamente, 

que, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, deve haver o 

cotejo analítico, expondo-se as circunstâncias que identifi cam ou assemelham 

os casos confrontados, a fi m de demonstrar a similitude fática entre os acórdãos 

impugnado e paradigmas, bem como a existência de soluções jurídicas diferentes, 

nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, § 2º, do RISTJ.

No entanto, na hipótese dos autos, não houve essa demonstração, uma vez 

que a parte recorrente se limitou a citar ementas de julgados, sem proceder à 

necessária realização do cotejo analítico.

Ainda que superado esse ponto, impende frisar que os precedentes 

colacionados pela recorrente dizem com a possibilidade de desistência do 

processo de expropriação de imóveis que guardam as mesmas características 

de antes da imissão na posse, enquanto o acórdão recorrido assentou não haver 

prova do não comprometimento da área do imóvel pelo enchimento do lago 

da usina. Essa circunstância, portanto, também inviabiliza o conhecimento do 

recurso pela divergência, haja vista a ausência de similitude fática dos casos.
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A respeito desse assunto, o seguinte julgado:

Processual Civil. [...] Divergência jurisprudencial.

[...]

2. Nos termos da jurisprudência pacífi ca do STJ, a divergência jurisprudencial, 

autorizativa do recurso especial interposto com fundamento na alínea “c” do inciso 

III do art. 105 da Constituição Federal, requer comprovação e demonstração, esta, 

em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que confi gurem o 

dissídio, mencionando-se e cotejando-se as circunstâncias que identifi quem ou 

assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples 

transcrição de ementas ou votos.

[...]

(EDcl no AgRg no AREsp 257.377/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 

2.4.2013)

Portanto, o recurso especial não pode se conhecido pelo suscitado dissídio 

pretoriano.

Antes de examinar o apelo fundamentado na alínea “a” do permissivo 

constitucional, são necessários alguns esclarecimentos.

O primeiro é que o pedido de desistência da ação de desapropriação 

perfaz o próprio objeto deste REsp 1.368.773/MS, e se apresenta ainda como 

pedido incidental no REsp 1.527.256/MS, que versa sobre as demais questões 

tratadas no curso do indigitado processo expropriatório, e cujo julgamento já se 

iniciou, encontrando-se com o pedido de vista do eminente Ministro Hermam 

Benjamim.

O segundo é que não se discute nos autos o momento processual em que 

foi manifestado o pedido de desistência, sendo certo que poderia ser formulado 

a qualquer tempo, antes do pagamento do preço, mesmo após o transito em 

julgado da ação, desde que o imóvel possa ser restituído no estado em que 

recebido, ou com danos de pouca monta.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:

Processual Civil e Administrativo. Desapropriação por utilidade pública. 

Desistência. Autorização administrativa. Possibilidade. Ausência de imissão na 

posse e do pagamento do preço justo.

1. A jurisprudência da Corte admite a desistência da ação expropriatória, antes 

da realização do pagamento do preço justo, desde que seja possível devolver ao 

expropriado o imóvel no estado em que se encontrava antes do ajuizamento da ação.
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2. A declaração de desistência de uma ação de desapropriação pode ser 

efetivada por diversos meios, não se restringindo à edição de lei ou decreto 

revogando expressamente o decreto expropriatório.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1.397.844/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

17.9.2013, DJe 24.9.2013)

Nesse sentido não se opôs o Tribunal de origem, que fez registrar no voto 

condutor no aresto recorrido:

Como se viu, a principal controvérsia posta neste recurso consiste em saber 

se é possível ou não, no presente momento, a desistência da ação expropriatória 

movida pela CESP em face da agravada.

Do ponto de vista jurídico e mesmo do ponto de vista administrativo, entendo 

que é possível a desistência da expropriatória, mesmo após a citação, se estiver 

em jogo o interesse público e conforme as circunstâncias, devendo, por isso, cada 

caso ser analisado em suas particularidades. (e-STJ, fl s. 987/988)

A controvérsia então reside, como bem delimitou a Corte a quo, em saber 

se o represamento da Usina inviabilizou ou não as atividades da requerida ou, 

em caso negativo, se há riscos de que isso venha a acontecer, para que se possa 

decidir acerca do deferimento ou não do pedido de desistência.

O que se observa, contudo, é que o Tribunal de origem postou como 

obstáculo ao reconhecimento do direito à desistência, a ausência de provas por 

parte da recorrente, que amparassem a alegação de que os terrenos da recorrida 

não seriam atingidos na formação do lago da usina, inviabilizando a atividade 

econômica ali exercida.

O aresto recorrido decidiu a questão registrando o que se segue (e-STJ, fl s. 

988/989):

Ultrapassado este óbice, resta saber se o represamento da Usina inviabilizou ou 

não as atividades da requerida ou, em caso negativo, se há riscos de que isso venha a 

ocorrer no futuro.

Ora, se tal fato ocorreu ou vier a ocorrer, entendo que não é possível a desistência, 

sob pena de afronta ao principio da instrumentalidade, bem como da economia e 

celeridade processuais.

Em primeiro lugar, não faz sentido, em se homologando a desistência da 

ação, remeter a requerida à busca dos meios ordinários, por intermédio de ação 

autônoma, para obter a composição de eventuais prejuízos, com desprezo da 
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ação reconvencional ajuizada, cujo aforamento não é vedado, expressamente, 

pelo Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Em segundo lugar, porque, em sendo comprovado que a inundação 

inviabilizou a exploração da jazida de minério, com a homologação da desistência, 

a requerida seria compelida a se utilizar da ação de desapropriação indireta, que 

é a ação cabível posta à disposição do particular para se defender contra o 

apossamento abusivo e irregular do imóvel.

De acordo com o laudo assinado pelo perito judicial, em 7 de maio de 2002, à 

f. 116 (f. TJ-MS 371), portanto na segunda fase de enchimento do lago, cujo limite 

era de 257/259m (a primeira fase era de 253m), “a construção da Usina Hidrelétrica 

Sérgio Motta (Porto Primavera) vem interrompendo as atividades empresariais da 

Exportadora e Importadora Aeroceânica Ltda (Empresa), desde o ano de 1999 (Anexo 

VI)” e “agora, como as instalações da Empresa estão dentro da área de segurança 

do lago de inundação da barragem, ocorre a efetiva desapropriação das mesmas, 

impossibilitando a Empresa o exercício de Direitos Minerários, conforme concedidos 

pelos órgãos competentes, inviabilizando a continuidade de suas atividades”.

A agravante pediu desistência da ação (f. TJ-MS 268/272), justifi cando que a 

diminuição da cota de inundação de 259m para 257m (segunda fase), conforme 

fi caram excluídos da área de inundação do lago artifi cial da Usina Hidrelétrica 

Eng. Sérgio Motta.

Para tanto, juntou aos autos cópia da “Renovação da Licença de Operação n. 

121/00”, datada de 3.5.2002, válida por um ano, na qual está registrado que o 

órgão ambiental autoriza “a operação na cota 257m”.

Entretanto, no verso do referido documento consta, na cláusula 28 (Condições 

Específi cas) que a CESP, ora agravante, deveria “dar continuidade ao programa de 

avaliação do comportamento sedimentológico para a fase reservatório cota 253 e 

257/259m” e a “análise e verifi cação dos efeitos da elevação do lençol freático, como 

resultado do enchimento do reservatório na cota 257/259m” (f. TJ-MS 273).

Apesar disso, a agravante, ao pedir a desistência da ação expropriatoria, não 

trouxe aos autos, como lhe competia, qualquer estudo técnico comprovando os 

efeitos da elevação do lençol freático, relativamente à área exproprianda. Em 

realidade, pelo que consta dos autos, não há prova segura de que a limitação do 

represamento, seja ele 257 ou 259m, não tenha afetado a área de exploração da 

requerida.

Além disso, há notícias de que não houve pedido de desistência em processos 

de expropriação referentes a outras áreas lindeiras inclusive de propriedade da 

requerida, como esta informa à f. TJ-MS 59, circunstância que coloca em dúvida a 

licitude do presente requerimento de desistência.

Esses os motivos que me levam a negar provimento ao agravo.
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Nota-se, então, que a Corte estadual entendeu pela impossibilidade da 

desistência da ação de expropriação, pois há laudo pericial comprovando que 

a formação do lago da represa comprometeu a plena atividade de exploração 

da jazida de minério pela empresa proprietária do terreno, e que caberia ao 

expropriante autor trazer aos autos a prova de que o limite da elevação do lençol 

freático não comprometeria a propriedade, o que não ocorreu.

O acórdão recorrido ainda registra, expressamente, que o laudo pericial 

acostado aos autos dá conta da interrupção das atividades empresariais da 

recorrida desde o ano de 1999, mesmo considerando que a cota de inundação 

não atinja os 259m, e se restrinja aos incontroversos 257m, tendo em vista que 

as instalações da empresa se encontram dentro da área de segurança do lago de 

inundação da barragem.

A atenta leitura do aresto revela que o verdadeiro cerne da controvérsia 

nem se atém propriamente à elevação ou não da lâmina de água do rio à cota 

259m ou 257m acima do nível do mar, mas à inviabilização, após o enchimento 

do lago da represa, das atividades econômicas que a empresa desenvolvia na área 

em questão, em virtude do empecilho técnico imposto.

O próprio relatório do aresto já dispensava especial atenção à questão 

(e-STJ, fl . 986):

A agravada, ao apresentar contra-razões, acompanhadas de diversas cópias de 

documentos, sustenta o acerto do ato impugnado, destacando:

a) quando do inicio das atividades da agravada e antes do projeto da Usina 

Hidrelétrica, o nível máximo da lâmina de água do Rio Paraná era de 239,80 

metros, e, com o enchimento do reservatório, durante a 2ª fase, passou para 

259 metros, sofrendo um aumento médio de 20 metros, o que tomou inviável 

a exploração da jazida, em virtude da elevação dos custos extrativos, conforme 

demonstra o item 22 do laudo pericial judicial acostado pela própria agravante.

E nesse quadro, a argumentação que foi reconhecida pela Corte de origem 

era a de haver comprometimento das atividades de exploração mineral que a 

empresa exercia na localidade, ante a inviabilidade técnica da exploração, até 

mesmo decorrente da elevação dos custos da produção mineral, diante do novo 

perfi l hidrográfi co da região.

Em acréscimo, o acórdão recorrido ainda adverte que, na indigitada 

Licença de Operação emanada do IBAMA, em que foi reduzida a cota de 

elevação da lâmina de água do Rio Paraná, para o funcionamento da usina, havia 
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a determinação de estudo comportamental sedimentológico para o atingimento 

da cota 259m, anteriormente prevista, o que apontaria para a possibilidade, 

mesmo que futura, do alagamento dos terrenos pertencentes à recorrida.

Nesse contexto, ainda que se considere imputável ao particular o ônus 

de provar fato impeditivo ao direito de desistir da desapropriação, o caso 

é que o pedido de desistência foi indeferido com base nas provas periciais 

existentes nos autos, e que comprovavam, até o momento em que formulado, o 

comprometimento da atividade econômica desenvolvida pela empresa detentora 

dos direitos minerários dos terrenos.

Ou seja, a prova existente nos autos milita contra o pedido do expropriante, 

razão pela qual fora indeferido, até que o autor trouxesse elementos que 

desconstituíssem aquelas constatações.

Portanto, quanto à alegação de ofensa ao art. 267, VIII, do Código de 

Processo Civil, a irresignação também não reúne condições de admissibilidade, 

uma vez que se ampara unicamente em elementos de prova que não foram 

fi rmados na Corte estadual, o que acaba por contrariar toda a moldura fática ali 

estabelecida.

Em outras palavras, entendo que qualquer esforço na tentativa de identifi car 

não só o direito à desistência do processo de desapropriação das referidas 

áreas, mas também o não comprometimento dos terrenos e das atividades de 

exploração mineral do particular, afronta diretamente as premissas sobre as 

quais foi erigido o acórdão impugnado, o que atrai, indiscutivelmente, a vedação 

da Súmula 7/STJ.

Não se pode ter estabelecido como premissa o fato de o imóvel poder ser 

restituído no estado em que recebido, ou com danos de pouca monta, pois tal 

premissa não foi fi rmada no acórdão dos autos.

Vale frisar, como bem salientou o Parquet federal, que o fundamento 

central adotado para a negativa do pedido de homologação da desistência é que, 

no estágio em que a instrução processual se encontra, ainda não há provas de 

que as atividades desenvolvidas em decorrência da desapropriação não hajam 

afetado o imóvel.

Tanto o é que o próprio parecer do MPF ainda contemplou a possibilidade 

de que o expropriante formulasse novo pedido de desistência, desta vez 

acompanhado de provas que atestassem a não afetação das terras pertencentes à 

recorrida.
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Conveniente a reprodução da seguinte passagem do indigitado parecer:

14. Na interposição em tela, a recorrente chega a juntar documentos novos no 

intuito de provar que o enchimento do lago não inviabilizou nem inviabilizará as 

atividades da recorrida e, em decorrência disso, requer a homologação do pedido 

de desistência.

15. Todavia, a pretensão esbarra em dois óbices. Um deles é o verbete sumular n. 

7/STJ, segundo o qual “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 

especial”. O outro é a falta de interesse recursal.

16. Com efeito, conforme dito alhures, malgrado tenha indeferido o pedido de 

desistência, a instância a quo ressalvou a possibilidade de, em vindo o autor da 

demanda (ora recorrente) a apresentar provas de que os imóveis da recorrida não 

foram nem serão afetados, poderá ser formulado novo pedido nos mesmos autos.

17. Daí se infere que, agora munido de elementos de prova tendentes a 

demonstrar os requisitos que o Tribunal de origem entendeu ausentes para 

justifi car a homologação da desistência, o autor da demanda há de dirigir-se 

àquele mesmo Tribunal, que, aliás, diversamente da superior instância, não está 

impedido de reexaminar provas. As portas da Corte de segundo grau continuam 

abertas ao ora recorrente para apresentar as mesmas alegações trazidas no 

recurso em comento. Daí a inviabilidade de apreciação do mérito recursal ante a 

evidente falta de interesse da parte.

18. Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo não conhecimento 

do recurso especial.

Como visto, não foi mitigado o direito potestativo de que o recorrente 

formulasse o pedido de desistência do processo de desapropriação, mas 

condicionado à apresentação de provas que amparassem sua pretensão.

Impende salientar, mais uma vez, que a Corte a quo não tomou como 

verdades absolutas as conclusões do questionado laudo pericial, decidindo 

apenas que até aquele momento o expropriante não constituiu a prova que lhe 

incumbia, podendo fazê-lo em momento oportuno nos autos da ação originária.

Nessa senda, qualquer tentativa de desconstituir tais premissas de fato 

fi rmadas na origem demandaria a análise das provas dos autos, providência 

obstada pela Súmula 7/STJ.

Nesse sentido:

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. 

Afronta ao art. 535 do CPC. Inexistência. Telefonia. Responsabilidade civil. Dano 

moral. Ausência de comprovação. Necessidade de reexame de prova. Súmula 7 do 

STJ. Incidência.
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1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, inc. II, do CPC, quando o Tribunal de 

origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, 

assim como não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da 

parte e inexistência de prestação jurisdicional.

2. A instância ordinária entendeu tratar-se de mero descontentamento, e não 

de dano passível de indenização, acentuando que a linha bloqueada não impediu 

o pleno exercício das atividades comerciais do recorrente, pois este possuía 

outras linhas em uso, as quais eram de conhecimento de seus clientes.

3. Nessas condições, para modificar as conclusões da Corte local, seria 

imprescindível o reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em 

sede de recurso especial, nos termos preconizados na Súmula 7/STJ: “A pretensão 

de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 541.276/MS, de minha relatoria, julgado em 16.10.2014, DJe 

14.11.2014)

De outra ponta, se a ação de desapropriação, tal como concebida, exerce o 

papel de expropriar o bem de propriedade ou uso do particular mediante justa 

indenização para recompor seu patrimônio com o equivalente a outro bem ou 

com os rendimentos que dele provenha, a tentativa de relegar o particular às vias 

ordinárias para pleitear perdas e danos provocados pelo Poder Público é negar a 

essência e a efetividade da própria ação.

Com relação ao destino de outros processos de desapropriação aforados 

em áreas contíguas, e para os quais foram acolhidos os pedidos de desistência, 

entendo que tais argumentos não possuem o pretendido caráter de conduzir à 

conclusão da não afetação dos imóveis em tela.

Tratam-se, de fato, de conclusões tiradas no bojo de outros processos 

que tramitaram no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em relação 

a áreas supostamente contíguas às relacionadas no presente feito, em que se 

fi rmou a tese do não atingimento do terreno, e, portanto, ausente o interesse 

público.

Entretanto, tais elementos não fi zeram parte do acórdão recorrido, e pelas 

mesmas razões não podem servir de subsídio às conclusões propostas, pois 

como dito, não cumpre ao STJ o papel investigativo de buscar verdade real das 

questões postas ao seu exame, estando adstrito às teses jurídicas.

Ademais, o próprio Juízo primário, ao indeferir a reunião de outros feitos 

relacionados a quatro terrenos de propriedade da mesma empresa ora recorrida, 
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que estariam supostamente nas mesmas condições, já registrava as possíveis 

peculiaridades de cada área, não sendo necessariamente extensiva a todos a 

mesma decisão.

Consta, inclusive, que outro terreno contíguo de propriedade do sócio 

majoritário da empresa recorrida também foi objeto de desapropriação perfeita 

e acabada, e nem por isso essa conclusão pode se aplicar automaticamente aos 

outros terrenos, dadas suas eventuais peculiaridades.

Por fim, ainda que se admitisse o exame de provas neste pedido de 

desistência formulado já na instância especial, penso que tal exame estaria 

adstrito a novas provas que a recorrente eventualmente trouxesse junto ao 

pedido, conforme fora facultado no Tribunal de origem, e como sugeriu o 

Parquet.

Todavia, entendo que a parte insurgente não produziu as aludidas provas 

da não afetação do imóvel em questão nos autos da ação principal, vindo 

formular o novo pedido já em sede de recurso especial, e desacompanhado de 

qualquer prova conclusiva.

Quer dizer, ao invés de produzir oportunamente as provas que lhe 

incumbia e apresentá-las nas instâncias de instrução, a recorrente quedou-se 

inerte aguardando que esta Corte Superior lhe contemplasse com provimento 

que lhe autorizasse a desistência a partir das suas meras alegações.

Em amparo a sua argumentação, a recorrente somente fez juntar um 

documento que batizou de “Laudo Pericial Constatativo” (e-STJ, fls. 

1.120/1.136), em que constam fotografi as que seriam supostamente das áreas 

em litígio, além de uma exposição descritiva.

A despeito de a conclusão enunciada pelo perito ser de que as áreas não 

teriam sofrido qualquer prejuízo decorrente do enchimento do lago da represa, 

o referido laudo contém a seguinte passagem:

Através deste relatório, podemos constatar que a cota máxima da água, 

anterior à formação do lago, foi de 259,307m. Após o enchimento da represa, 

temos que a cota máxima alcançada foi de 259,797m, demonstrando que o nível 

máximo da água teve um aumento pouco expressivo após a formação do lago, 

aproximadamente 0,50m.

Ora, ainda que o objetivo da citada perícia fosse a constatação do não 

atingimento dos terrenos ante a dita pequena elevação do nível do rio, o que 

se infere é que a lâmina de água superou a cota de operação autorizada pelo 

IBAMA, e que a recorrente insistiu em dizer que não seria alcançada.
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A julgar pelo referido documento, cai por terra toda a argumentação da 

CESP, no sentido de que o enchimento do lago da barragem não atingiria a cota 

259m acima do nível do mar, e tal como aferido no Tribunal de origem, entendo 

não haver nos autos qualquer elemento de prova que autorize a desistência da 

ação de desapropriação

Não obstante, impende registrar que o citado documento não possui 

qualquer caráter conclusivo irrefutável, pois constitui laudo técnico 

encomendado pela recorrente, sobre os quais não se permite a aferição de 

veracidade, não se viabilizando a identifi cação das áreas em litígio, nem mesmo 

das instalações da empresa recorrida ou da atividade econômica exercida, não 

havendo logradouros, logotipos, ou qualquer indicador do gênero.

Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do REsp 1.368.773/MS, 

tendo em vista o não atendimento da condição imposta pelo Juízo processante 

para o acolhimento do pedido de desistência da ação expropriatória.

É como voto.

Caso fi que vencido e seja acolhido o pedido de desistência da ação de 

desapropriação em comento, fi cará prejudicado o REsp 1.527.256/MS, uma 

vez que o apelo cuida das demais questões de mérito envolvendo a mesma 

expropriação.

Se vencedor, e rejeitado o pedido de desistência, deve-se prosseguir com 

o julgamento do REsp 1.527.256/MS, a partir do voto-vista do eminente 

Ministro Hermam Benjamim, razão pela qual, na qualidade de relator, reitero o 

voto que já fora oportunamente apresentado.

VOTO-VENCEDOR

O Sr. Ministro Herman Benjamin:

1. Histórico da demanda

Com autorização da Aneel, dada pela Resolução 30/1999, a Cesp ajuizou 

ações de desapropriação de uma série de imóveis para formação do lago da 

Usina Hidrelétrica de Porto Primavera, entre as quais quatro relativas a imóveis 

da Aeroceânica, mas em duas houve homologação de pedido de desistência, 

apesar da oposição da expropriada.



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 383-543, julho/setembro 2017 471

Na desapropriação tratada nestes autos, a reparação considerada devida foi 

fi xada em valor elevado, em virtude de o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do 

Sul ter considerado devida, também, a indenização dos direitos de exploração 

mineral de sílex, areia industrial e cascalho, que lhe foram concedidos pelas 

Portarias de Lavra 896/90 e 265/91. A indenização para esses direitos foi fi xada 

em R$ 83.132.410,57 e hoje montaria a cerca de novecentos e setenta milhões de 

reais.

Em determinado momento, a Cesp requereu a desistência da desapropriação, 

justifi cando a iniciativa com o fato de que o lago da hidrelétrica, por restrição 

estabelecida pelo Ibama, já não poderia ter a altura inicialmente prevista e, 

consequentemente, o imóvel em tela não seria mais alagado, razão pela qual era 

desnecessária sua desapropriação.

O pedido de desistência foi indeferido no 1º grau, motivo por que a Cesp 

interpôs Agravo de Instrumento, que não foi provido pelo TJMS, que decidiu 

que a desistência era, em tese, possível, “desde que o desistente comprove que a 

inundação não afetou fi sicamente o imóvel expropriando nem comprometeu a sua 

fi nalidade econômica, circunstância não ocorrida na espécie” (fl . 991).

2. Relação entre os REsps 1.368.773 e 1.527.256

No REsp 1.368.773, interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo 

constitucional, a Cesp pretende a homologação do seu pedido de desistência da 

desapropriação formulado em 1º grau, enquanto no REsp 1.527.256, trazido 

para julgamento conjunto, são discutidas outras questões, notadamente a 

pretensão de exclusão de juros compensatórios do valor indenizatório.

3. Novo pedido de desistência, formulado diretamente no STJ, deve ser 

examinado no REsp 1.527.256 se não provido o REsp 1.368.773

Às fl s. 1.262-1.269 destes autos e 2.426-2.437 do REsp 1.527.256, a Cesp 

formula novo pedido de desistência.

Na hipótese de ser provido este REsp 1.368.773, esse novo pedido de 

desistência fi cará naturalmente prejudicado, pois haverá a homologação do 

primeiro, formulado ainda no 1º grau. Se, porém, a este for negado provimento, 

a decisão sobre a nova pretensão de desistência deverá ser tomada no REsp 1.527.256.

Embora cabível novo pedido de desistência, uma vez que a jurisprudência 

do STJ e, antes dele, do STF fi rmou o entendimento de ser possível requerê-
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la a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, desde que antes do 

pagamento integral do preço, o local correto para a apreciação dessa nova 

pretensão de desistência, manifestada diretamente no STJ, são os autos do REsp 

1.527.256 em que se questiona a desapropriação propriamente dita.

O REsp 1.368.773 foi interposto nos autos de Agravo de Instrumento 

contra a decisão do Juiz de 1º grau que indeferiu pedido de desistência, em 

decisão confi rmada pelo TJMS. Assim, o que cabe decidir nele é se essa primeira 

desistência deve ser homologada ou não. Novo pedido deve ser examinado, se 

for o caso, é nos autos da desapropriação, ou seja, nos autos do REsp 1.527.256.

4. Recurso com base no dissídio jurisprudencial

No que se refere à interposição do recurso com base na alínea “c” do inciso 

III do art. 105 da Constituição, correto o voto do eminente Relator pelo não 

conhecimento, uma vez que não foi feito o necessário cotejo analítico.

5. Direito à desistência de desapropriação e fato impeditivo do exercício deste

No que concerne à alegada violação ao art. 267, VIII, do CPC/1973, o 

recurso já é passível de conhecimento, pois não vislumbro óbice trazido pela 

Súmula 7/STJ. Entendo que o problema se resolve por uma questão de direito, 

pertinente ao ônus da prova.

No meu sentir, o acórdão recorrido imputou indevidamente à desapropriante 

o ônus de provar que o imóvel de cuja expropriação pretende desistir não foi afetado 

fi sicamente ou em sua fi nalidade econômica.

Que foi fi xada essa condição para a desistência, vê-se da própria ementa do 

acórdão recorrido (fl . 991):

Agravo de instrumento. Ação expropriatória de área localizada em região de 

usina hidrelétrica. Pedido de desistência antes de encerrada a fase probatória que 

defi niria se o imóvel foi ou não afetado pela inundação. Impossibilidade.

É possível, diante do interesse público, a desistência de ação expropriatória 

de área localizada em região de alagamento de usina hidrelétrica, mesmo após a 

fase de contestação e reconvenção, ainda que já tenha sido levantado o depósito 

indenizatório prévio, mas desde que o desistente comprove que a inundação não 

afetou fi sicamente o imóvel expropriando nem comprometeu a sua fi nalidade 

econômica, circunstância não ocorrida na espécie.

Por que a exigência era indevida, passo a explicar.



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 383-543, julho/setembro 2017 473

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que é possível a 

desistência da desapropriação, desde que ainda não tenha havido o pagamento 

integral do preço e, em sua essência, o imóvel possa ser devolvido sem alteração 

substancial que impeça sua utilização como antes era possível.

O raciocínio subjacente é o de que, se a desapropriação se faz por utilidade 

pública ou interesse social, uma vez que o imóvel já não se mostre indispensável 

para o atingimento dessas fi nalidades, deve ser, em regra, possível a desistência 

da desapropriação, com a ressalva do direito do atingido à ação de perdas e 

danos. Essa desistência, porém, não mais será possível se já tiver sido pago 

integralmente o preço, pois nessa hipótese já se terá consolidado a transferência 

da propriedade do expropriado para o expropriante, ou se tiverem sido feitas 

alterações de tal monta no imóvel que impeçam que ele possa ser utilizado como 

antes.

O leading case dessa segunda hipótese de impossibilidade da desistência da 

desapropriação parece ter sido o REsp 38.966, julgado nesta Segunda Turma, 

que teve a ementa:

Desapropriação. Desistência. Impossibilidade, no caso de irreversibilidade do 

ato expropriatório.

I - A jurisprudência é no sentido de que pode o expropriante desistir da 

expropriatória antes de verifi car-se o pagamento do preço, independentemente 

da vontade do expropriado, com ressalva a este da ação de perdas e danos. 

Todavia, não alcança casos como o presente, em que o expropriante não tem 

condições de devolver o bem no estado em que o recebeu ou com danos 

de pouca monta que, em outra ação, pudessem ser avaliados. Com efeito, o 

expropriante, na espécie, construiu no imóvel expropriado escola, campo de 

futebol, parque infantil, gramados, avenida, com a canalização de córrego e, 

finalmente, permitiu a invasão de favelados, incentivando-os com a ligação 

de agua e luz. Nessas circunstancias, tornado irreversível o ato expropriatório, 

impossível admitir-se a desistência da respectiva ação.

II - Ofensa ao art. 20 do Decreto-Lei n. 3.365, de 1941, não caracterizada. 

Dissidio pretoriano não demonstrado.

III - Recurso Especial não conhecido.

(REsp 38.966/SP, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Turma, 

julgado em 21.02.1994, DJ 14.03.1994, p. 4.498)

Com esse julgado, houve certa alteração na jurisprudência. Até então, o 

entendimento, existente já no Supremo Tribunal Federal, era simplesmente de 
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que a desistência da desapropriação era possível, mas o proprietário do imóvel 

tinha direito a ação de perdas e danos para reparação de eventuais prejuízos:

- Recurso extraordinário. Desapropriação. Desistência, após imissão do 

desapropriante na posse do imóvel. Tem a jurisprudência do STF admitido a 

possibilidade de desistência da desapropriação, independentemente do 

consentimento do expropriado. Precedentes do STF. Fica ressalvado ao 

expropriado, nas vias ordinárias, ingressar com ação para a reparação dos danos 

sofridos, pelos atos de desapropriação que aconteceram, desde a imissão da 

autora na posse do imóvel, até a reintegração do expropriado na posse do bem. 

Desistência da ação homologada, julgando-se extinto o processo, condenado 

o expropriante a pagar honorarios advocaticios e ressalvado ao expropriado 

pleitear, em ação próopria, ressarcimento de eventuais prejuizos sofridos. Julgam-

se, em consequencia, prejudicados os recursos extraordinários.

(STF, RE 99.528, Relator: Min. Néri da Silveira, Primeira Turma, julgado em 

29.11.1988, DJ 20.03.1992)

A partir do julgamento do REsp 38.966/SP, surgiu uma hipótese de 

impossibilidade de desistência da desapropriação. Se for demonstrado que não 

há condição de o bem ser devolvido no estado em que recebido ou com danos 

de pouca monta, não se admitirá a desistência.

A questão está em que a regra é o direito de desistência da desapropriação. 

Contra este, pode ser alegado fato impeditivo, consistente na impossibilidade de 

o imóvel ser devolvido como recebido ou com danos de pouca monta, mas, 

justamente por ser fato impeditivo do direito do expropriante, é ônus do expropriado 

provar a sua existência.

Trata-se de aplicação da tradicional regra que vinha consagrada no art. 

333, II, do CPC/1973:

Art. 333 - O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modifi cativo ou extintivo do 

direito do autor.

Ela, aliás, vem repetida no art. 373 do CPC/2015:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
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II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modifi cativo ou extintivo do 

direito do autor.

Como a regra é a possibilidade de desistência da desapropriação, o desistente não 

tem de provar nada para desistir, cabendo ao expropriado requerer as perdas e danos a 

que tiver direito por ação própria.

Pretendendo o réu, porém, impedir a desistência, poderá alegar que há condição 

de o bem ser devolvido no estado em que recebido ou com danos de pouca monta, mas é 

seu o ônus da prova.

No caso dos autos, portanto, o acórdão do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso fez exigência indevida ao condicionar a homologação do pedido de 

desistência a que a Cesp “comprove que a inundação não afetou fi sicamente 

o imóvel expropriando nem comprometeu a sua finalidade econômica, 

circunstância não ocorrida na espécie”.

Transcrevo trecho do voto do eminente Relator que mostra que foi isso o 

que o acórdão recorrido fez:

Ou seja, não foi mitigado o direito potestativo de que o recorrente formulasse 

o pedido de desistência do processo de desapropriação, mas condicionado à 

apresentação de provas que amparassem sua pretensão.

Impende salientar, mais uma vez, que a Corte a quo não tomou como verdade 

absoluta as conclusões do questionado laudo pericial, decidindo apenas que 

até aquele momento o expropriante não constituiu a prova que lhe incumbia, 

podendo fazê-lo em momento oportuno nos autos da ação originária.

E o acórdão recorrido não dispôs como fato que estava provado ser 

impossível restituir o imóvel como se encontrava antes. O que ele estabeleceu 

é que a Cesp não tinha feito essa prova. Tanto é assim que ele deixou aberta 

a possibilidade de novo pedido de desistência no futuro, como se vê do trecho 

fi nal do voto do Relator (fl s. 989-990):

Ressalvo, contudo, que, em sendo comprovado, sem sombra de dúvidas, 

após a conclusão da fase de instrução processual, que realmente não foram nem 

serão afetados os imóveis da requerida pelas diversas fases do represamento, 

obviamente que a desistência poderá ser requerida novamente, para que o 

processo não se transforme em meio de enriquecimento ilícito da exproprianda.

Todavia, não cabia à Cesp fazer a prova pretendida pelo acórdão recorrido. 

Ela, como expropriante, tinha o direito de desistir da desapropriação, com base no art. 
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267, VIII, do CPC/1973, podendo a Aeroceânica buscar a reparação de perdas e 

danos em ação própria.

Se a Aeroceânica pretendia impedir a desistência sob o fundamento de que 

a sua atividade mineradora tinha sido inviabilizada, cabia a ela provar esse fato 

impeditivo do direito da Cesp desistir, e não o contrário.

Não tendo sido provado o fato impeditivo do direito da Cesp desistir, é de 

ser provido o seu recurso, para homologar o pedido de desistência.

À Aeroceânica, naturalmente, fi cará aberta a possibilidade de ajuizar ação 

de perdas e danos para recomposição dos prejuízos que lhe tenham sido causados, 

inclusive à sua atividade minerária de sílex, areia industrial e cascalho, sejam eles 

no montante de R$ 970 milhões, sejam em valor menor ou maior.

6. Das quatro desapropriações ajuizadas contra a requerida, houve homologação 

da desistência em duas

Embora já tenha concluído pela adequação da homologação, peço vênia 

para registrar o fato de que, inicialmente, eram quatro as ações de desapropriação 

ajuizadas pela Cesp contra a Aeroceânica. Além dos processos 021.00.020712-

1 e 021.00.030741-0, ainda em curso, havia os processos 021.00.020711-3 

e 021.00.000013-3, tratando de áreas contíguas, nos quais a desistência das 

desapropriações foi homologada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do 

Sul.

Transcrevo parte do voto do relator do Agravo 020.02.007781-0, Des. 

Luiz Carlos Santini, cuja conclusão é pela homologação da desistência da 

desapropriação 021.00.000013-3 (destaque não consta do original):

O recurso deve ser provido.

Ocorre que, conforme verifi ca-se nos autos, a agravante está demonstrando 

que o interesse público em desapropriar a área da agravada desapareceu com a 

limitação da cota de operação em 257 metros acima do nível do mar e com o não-

atingimento do mesmo imóvel pelas águas da represa.

A dúvida sobre a necessidade da expropriação do bem foi verifi cada logo, 

inclusive, consta à f. 73 petição da agravante requerendo a suspensão do feito 

pelo prazo de dez dias, porque “... a expropriante esta, através de estudos técnicos, 

reavaliando a necessidade a necessidade da desapropriação da área objeto da 

ação em tela.” (sic, f. 73).

A ação originária desse encontra-se na fase de produção de prova pericial para 

determinar o real valor do bem expropriando (f. 315-320), do qual a agravada 
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usa e goza sem nenhuma restrição, pois não há nos autos notícia de outros fatos 

e, ainda, há o valor depositado (f. 144), que se refere tão somente ao quantum 

apurado no laudo de avaliação administrativa da área de 1.294,00 m2 do bem (f. 

60-66), para possibilitar a imissão prévia na posse da área, ocorrida tão somente 

no aspecto formal, até porque, no presente caso, se houvesse a efetiva imissão na 

posse, estaria o bem submerso.

Ora, não se pode obrigar a agravante a adquirir um bem imóvel com dinheiro 

público e, tampouco, condená-la a pagar indenização por algo que não precisa 

nem deve integrar seu patrimônio, visto que prevalece o interesse coletivo sobre 

o particular.

O documento de f. 187 demonstra que a área de propriedade da agravante não 

estará sendo atingida pelas águas em função da construção da Usina Hidrelétrica 

Engenheiro Sérgio Motta.

...

Ademais, é de se estranhar o presente caso, já que diverso dos outros casos de 

desapropriação que chegam ao Poder Judiciário, neste o expropriado quer seja o 

bem adquirido pelo expropriante. Se a agravada valoriza tanto o bem e dele retira 

um quantum monetário que lhe interessa, através de exploração de minerais, deveria 

então estar sendo a favor da desistência.

7. Viola a Constituição inverter, na hipótese dos autos, o ônus da prova em 

detrimento do poder público e obrigá-lo a fi car com bem de que não precisa

A Constituição, no seu art. 5º, XXIV, dispõe que “a lei estabelecerá o 

procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por 

interesse social”. Obrigar o poder público a fi car com um bem de que não precisa 

certamente não atende nenhuma dessas fi nalidades, mas apenas o interesse 

particular do expropriado que, aparentemente, acredita que jamais conseguirá 

obter com a venda de cascalho e produtos do gênero o valor bilionário arbitrado 

como indenização.

Da mesma forma, na hipótese dos autos, inverter o ônus da prova em 

detrimento do ente público viola a cláusula do devido processo legal, estabelecida 

no art. 5º, LIV, da Constituição, que foi o que fez o acórdão recorrido.

E, no caso, há o agravante: é até intuitivo que, não sendo mais inundada a 

área, a mineração poderá ser retomada, razão pela qual mais lógico ainda é exigir 

que seja a empresa que tenha o ônus de demonstrar a impossibilidade de voltar a 

exercer a atividade de areia industrial, cascalho e sílex no local.
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Em última ratio, é a coletividade que terá de pagar cerca de um bilhão 

de reais por direitos minerários que, é razoável pensar, se tivessem mesmo esse 

valor, seriam prazerosamente recebidos de volta por seu titular.

8. Conclusão

Pelo exposto, louvando o eminente Relator pelo seu magnífi co voto, peço 

vênia para divergir de sua S. Exa. para conhecer parcialmente do Recurso Especial, 

por violação ao art. 267, VIII, do CPC/1973, e, nessa parte, dar-lhe provimento 

para homologar o pedido de desistência da desapropriação formulado pela Cesp em 

1º grau, ressalvado o direito da Aeroceânica promover ação de perdas e danos para 

reparação de prejuízos que eventualmente lhe tenham, concretamente, sido causados.

Consequentemente, fi ca prejudicado o REsp 1.527.256.

É como voto.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Senhores Ministros, li atentamente 

esse processo e ambos os votos e, efetivamente, consta, a fl . 12 do voto do 

Ministro Og Fernandes, Relator, o seguinte:

Nota-se, então, que a Corte Estadual entendeu pela impossibilidade de 

desistência da ação de desapropriação, pois há laudo pericial comprovando que 

a formação do lago da represa comprometeu a plena atividade de exploração 

da jazida de minério pela empresa proprietária do terreno, e que caberia ao 

expropriante autor trazer aos autos a prova de que o limite da elevação do lençol 

freático não comprometeria a propriedade, o que não ocorreu.

O Ministro Og Fernandes traz um precedente da Ministra Eliana Calmon, 

nesta Turma, em julgamento levado a efeito em 17 de setembro de 2013, no 

REsp 1.397.844/SP, cuja ementa registra: “A jurisprudência da Corte admite a 

desistência da ação expropriatória, antes da realização do pagamento do preço 

justo, desde que seja possível devolver ao expropriado o imóvel no estado em 

que se encontrava antes do ajuizamento da ação” (DJe de 24.09.2013).

E diz o Ministro Og Fernandes: “Vale frisar, como bem salientou o 

Parquet federal, que o fundamento central adotado para a negativa do pedido de 

homologação da desistência é que, no estágio em que a instrução processual se 

encontra, ainda não há provas de que as atividades desenvolvidas em decorrência 
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da desapropriação não hajam afetado o imóvel. Tanto o é que o próprio parecer 

do Ministério Público Federal ainda contemplou a possibilidade de que o 

expropriante formulasse novo pedido de desistência, desta vez acompanhado de 

provas que atestassem a não afetação das terras pertencentes à recorrida”. Por 

isso mesmo, a CESP trouxe, então, um novo pedido de desistência, diretamente 

aqui, no STJ.

O Ministro Relator transcreve trecho do parecer ministerial, que assevera 

o seguinte:

Na interposição em tela, a recorrente chega a juntar documentos novos no 

intuito de provar que o enchimento do lago não inviabilizou, nem inviabilizará 

as atividades da recorrida e, em decorrência disso, requer a homologação do 

pedido de desistência. Todavia, a pretensão esbarra em dois óbices. Um deles 

é o verbete sumular n. 7/STJ, segundo o qual “a pretensão de simples reexame 

de provas não enseja recurso especial”. O outro é a falta de interesse recursal. 

Com efeito, conforme dito alhures, malgrado tenha indeferido o pedido de 

desistência, a instância a quo ressalvou a possibilidade de, em vindo o autor da 

demanda (ora recorrente) a apresentar provas de que os imóveis da recorrida 

não foram nem serão afetados, poderá ser formulado novo pedido nos mesmos 

autos. Daí se infere que, agora, munido de elementos de provas tendentes a 

demonstrar os requisitos que o Tribunal de origem entendeu ausentes para 

justifi car a homologação da desistência, o autor da demanda há de dirigir-se 

àquele mesmo Tribunal, que, aliás, diversamente da superior instância, não está 

impedido de reexaminar provas. As portas da Corte de segundo grau continuam 

abertas à ora recorrente para apresentar as mesmas alegações trazidas no recurso 

em comento. Daí a inviabilidade de apreciação do mérito recursal ante a evidente 

falta de interesse da parte.

Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do 

recurso especial.

Efetivamente, pelo que li do processo, a Corte de origem entendeu que 

não havia provas, no processo, pelo menos até aquele momento, de que a 

desapropriação ainda não havia afetado o imóvel expropriado, na forma da 

jurisprudência mencionada, no sentido de que é possível a homologação da 

desistência, desde que antes do pagamento do preço e desde que seja possível 

devolver o imóvel no estado em que se encontrava, antes do ajuizamento da 

ação expropriatória. O acórdão do 2º Grau, agora recorrido, deixou claro que 

de tal não havia provas, até então, mas que seria possível que provas, obtidas 

posteriormente, pudessem ser apresentadas com um novo pedido de desistência. 

A CESP trouxe novo pedido de desistência, instruído com provas, diretamente 
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no STJ, cabendo-lhe fazê-lo perante o 2º Grau, de vez que esta Corte não 

aprecia provas.

Diante dessas ponderações, que foram colocadas pelo Ministro Og 

Fernandes, peço a mais respeitosa vênia à divergência, para acompanhar Sua 

Excelência, quando aplica a Súmula 7/STJ e deixa de conhecer deste Recurso 

Especial.

RECURSO ESPECIAL N. 1.374.511-RN (2012/0250192-5)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Recorrente: União

Recorrido: Construtora Queiroz Galvão S/A e outro

Advogado: Rodrigo de Miranda Azevedo e outro(s) - PE021164

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Improbidade administrativa. 

Tese de dissídio jurisprudencial. Não conhecimento. Súmula n. 

291/STF. Conhecimento das demais matérias. Tese de nulidade do 

julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de origem 

afastada. Violação ao art. 7º da Lei n. 8.429/1992 verifi cada. Fiança 

bancária. Dever de restabelecimento. Finalidade assecuratória. 

Reparação global dos danos ao erário. Estimativa de prejuízos 

constante na petição inicial da ação civil pública e penalidade de multa 

civil a serem consideradas. Multa processual. Embargos declaratórios. 

Inexistência de manifesto propósito protelatório. Art. 538, parágrafo 

único, do CPC/1973. Escopo de prequestionamento. Súmula 98/STJ.

I - Quanto ao dissídio jurisprudencial, a recorrente inobservou 

obrigação formal, porque deixou de realizar, adequadamente, o cotejo 

analítico. Não conhecimento do recurso especcial nesse ponto pela 

aplicação analógica da Súmula 291 do Supremo Tribunal Federal.
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II - O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade ou 

contradição, uma vez que apreciou a controvérsia com fundamentação 

sufi ciente, embora contrária ao interesse da recorrente. Inexistente 

violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à 

época.

III - Como medida assecuratória, a fi ança bancária destina-

se a assegurar a completa recomposição do patrimônio público, 

tendo por base a estimativa dos prejuízos apresentados na inicial de 

ação de improbidade administrativa, computados, ainda, os valores 

possivelmente a serem fi xados a título de multa civil. Imperioso, então, 

o restabelecimento da fi ança bancária, com as mesmas cláusulas e 

condições originariamente apresentadas ao juízo monocrático.

IV - Como os embargos de declaração tinham o claro propósito 

de prequestionamento, eles não tem caráter protelatório, o que 

desautoriza a aplicação da multa imposta na instância de origem. 

Aplicação da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

V - Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte 

conhecida, provido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, dar-lhe provimento, 

nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a). Os Srs. Ministros 

Herman Benjamin, Og Fernandes e Assusete Magalhães (Presidente) votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.

Dr(a). Adriano Martins de Paiva (Advocacia-Geral da União), pela parte 

recorrente: União

Brasília (DF), 23 de maio de 2017 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 26.5.2017
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: Trata-se de ação civil pública por 

improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Federal em face 

de Wilma Maria de Faria, Francisco Adalberto Pessoa de Carvalho, Gustavo 

Henrique Lima de Carvalho, Ulisses Bezerra Filho, Kilva Vankilva Leite de 

Freitas, Alexandre Pinto Varella, Welbert Marinho Accioly, Carlos Cabral 

Freitas de Macedo, Victor José Macedo Dantas, Damião Rodrigues Pita, 

Francisco Antônio Cordeiro Campos, Outec Engeharia Ltda., Tunehiro Uono, 

Rui Nobhiro Oyamada, Construtora Queiroz Galvão S/A, Maurício José de 

Queiroz Galvão, Marcos de Queiroz Galvão, Ricardo de Queiroz Galvão, 

Construbase Engenharia Ltda., Vanderlei de Natale, Celso Luiz Moscardi e 

José Luis Torres Rossetti. Atribui-se à causa a repercussão econômica de R$ 

29.630.916,61 (vinte e nove milhões, seiscentos e trinta mil, novecentos e 

dezesseis reais e sessenta e um centavo).

O Parquet Federal aduz que houve superfaturamento na construção da 

ponte sobre o rio Potengi, interligando a Praia do Forte à Praia da Redinha 

na cidade de Natal/RN. Segundo o órgão ministerial, que aponta o parecer 

técnico do Tribunal de Contas da União, deveria haver a imposição das referidas 

empresas à fi ança bancária no valor de R$ 15.725.588,06 (quinze milhões, 

setecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e seis centavos), 

além do reforço da garantia no valor indicado de R$ 13.905.328.55 (treze 

milhões, novecentos e cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e 

cinco centavos). Pugna pela concessão de medida liminar.

Deferiu-se a medida liminar.

As Construtoras Queiroz Galvão S.A. e Construbase Engenharia Ltda. 

pleitearam a exoneração das garantias fi nanceiras prestadas, uma vez que lhe 

impõem sério gravame econômico.

Ao analisar o pedido, o magistrado a quo (fls. 15/24) determinou a 

exoneração das fi anças bancárias apresentadas pelas empresas.

A seguir, a União interpôs recurso de agravo de instrumento com pedido 

de efeito suspensivo, pleiteando a reforma da decisão interlocutória para o fi m 

de manter as garantias que haviam sido prestadas até o trânsito em julgado da 

ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Cotejando o pedido recursal, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

julgou-o improvido (fl s. 459/465), nos termos assim ementados:
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Administrativo. Construção de obra pública. Suposta ocorrência de 

irregularidades. Afastamento. Decisão do TCU exarada não unicamente em 

critérios políticos, mas de ordem técnica igualmente. Empresas de engenharia 

responsáveis pela obra. Solvabilidade e idoneidade. Liberação da fi ança bancária. 

Decisão judicial escorreita. Eventuais superfaturamentos que surjam no futuro. 

Exigências de novas garantias bancárias que perfeitamente poderão ser 

ultimadas. Agravo desprovido.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão do Juízo 

a quo, nos autos de ação civil pública, ajuizada para apurar eventuais atos de 

improbidade administrativa praticados na construção de obra pública (ponte 

sobre o rio Potengi, interligando a Praia do Forte à Praia da Redinha na capital do 

Rio Grande do Norte), que fora objeto do Contrato n. 072/2004-SIN.

2. Observa-se que a liberação dos ônus impostos inicialmente às Agravadas 

teve por fundamento o confronto entre a quantia apurada pelo Tribunal de 

Contas da União e o valor do crédito que ainda teriam frente ao Poder Público, já 

que a remuneração do contrato ainda não fora fi nalizada.

3. Não há como refutar a posição adotada pelo TCU que, após analisar o 

relatório da Secex-RN, bem como as razões apresentadas pelas partes envolvidas, 

rechaçou a ocorrência de algumas irregularidades apontadas, especialmente 

de sobrepreço do valor global da obra, concluindo pela existência de preço 

excessivo apenas no item” lavagem e retirada da areia das estacas que compõem 

a fundação do trecho estaiado da ponte”.

4. Ainda que a conclusão fi rmada no Acórdão proferido pelos Ministros do 

órgão especializado possa vir a ser dissipada em razão de outros elementos 

probatórios que venham apresentados na instrução da ação principal, verifi ca-

se que as conclusões firmadas pela Corte de Contas não foram baseadas 

exclusivamente em critério político, como alega a Recorrente. Por seu turno, a 

decisão do Juiz singular encontrou respaldo em análise técnica.

5. Caberá à Recorrente, durante a instrução processual, produzir prova capaz 

de revelar efetivamente a ocorrência das irregularidades.

6. Não se reconhece, aqui, a relevância da fundamentação para o provimento 

do recurso interposto contra a decisão que liberou a fi ança bancária apresentada 

pelas empresas de engenharia, responsáveis pela execução de contrato de obra 

pública.

7. Não se pode esquecer que o Magistrado de 1º grau manteve o bloqueio 

de R$ 12.600.000,00 (doze milhões e seiscentos mil reais) e, mesmo em caso 

de reconhecimento de superfaturamento superior a tal montante - a alegada 

existência de sobrepreço global da obra implicaria na elevação, por evidente -, 

poderá a ora Agravante se utilizar dos instrumentos próprios para cobrança de 

seus devedores.
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8. Há de se considerar, igualmente, que se surgirem novos elementos de prova 

referentes ao superfaturamento de outros itens da construção - a Agravante 

insiste que existem - nada obsta que as garantias voltem a ser exigidas pela 

Justiça Federal. Lembre-se que, até a presente fase processual, as empresas 

executantes do contrato público sempre se mostraram solváveis e idôneas, tanto 

é que entregaram, quando sobreveio ordem judicial, as garantias bancárias, 

conforme relato feito pela própria Agravante.

9. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl s. 479/484), sendo 

aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa indicado no 

processo principal em desfavor da Procuradora Federal que os subscreveu, sob o 

fundamento de propósito protelatório.

O recorrente interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 

102, III, a, da Constituição federal, e recurso especial, com fundamento no 

art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, sustentando violação aos preceitos 

normativos contidos nos arts. 165, 535, II, 538, parágrafo único, 458, II, 798 e 

799, todos do Código de Processo Civil de 1973, além dos arts. 7 e 21, II, da Lei 

n. 8.429/1992.

Em resumo, alega o recorrente: a) não houve a devida aplicação da medida 

acautelatória da fiança bancária; b) existência de dissídio jurisprudencial 

a respeito da temática; c) indevida aplicação de multa processual quando 

do manejo do recurso de embargos de declaração; d) negativa de prestação 

jurisdicional, tendo em vista a omissão caracterizada no julgado referente ao 

recurso de embargos de declaração (fl s. 518/546).

Foram apresentadas contrarrazões de ambos os recursos (fl s. 613/662).

Em juízo de admissibilidade, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

inadmitiu o recurso especial (fl s. 663/666) e o recurso extraordinário (fl . 667).

Adveio a interposição de agravo de instrumento (fl s. 667/680), a fi m de 

possibilitar a subida do recurso especial. Foram apresentadas contrarrazões (fl s. 

724/754.

Proveu-se o recurso de agravo, determinando-se sua conversão em recurso 

especial, nos termos do artigo 34, XVI, do Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça.

O Ministério Público Federal opinou pelo parcial conhecimento do 

recurso especial e, nesta parte, pelo parcial provimento (fl s. 771/777), em parecer 

assim ementado:
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Recurso especial. Medida cautelar. Requisitos. Reexame de matéria fático-

probatória. Multa processual. Art. 538 do CPC. Afastamento. Súmula 98/STJ.

- Parecer pelo parcial provimento do recurso especial, apenas para afastar a 

multa aplicada.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): Como a decisão recorrida 

foi publicada sob a égide da legislação processual civil anterior, quanto ao 

cabimento, processamento e pressupostos de admissibilidade do recurso especial, 

aplicam-se as regras do Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno 

da ultratividade e do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de 

Justiça.

Sustenta-se, objetivamente, a violação dos arts. 165, 535, II, 538, parágrafo 

único, 458, II, 798 e 799, todos do Código de Processo Civil de 1973, além dos 

arts. 7 e 21, II, da Lei n. 8.429/1992. Aduz-se, ainda, a existência de dissídio 

jurisprudencial.

Converge a tese de violação dos preceitos normativos supramencionados 

às seguintes temáticas: a) medida acautelatória da fi ança bancária, decorrente do 

art. 7º da Lei n. 8.429/1992; b) dissídio jurisprudencial, precisamente, quanto 

à possibilidade de amplo controle das decisões dos Tribunais de Contas; c) 

aplicação de multa quando do manejo do recurso de embargos de declaração; d) 

negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a omissão caracterizada no 

julgado referente ao recurso de embargos de declaração (fl s. 518/546).

No tocante à tese de dissídio jurisprudencial, vislumbra-se que a parte 

inobservou obrigação formal. A recorrente deixou de realizar, adequadamente, 

o cotejo analítico, sem o qual não restou demonstrada, de forma objetiva e clara, 

exegese legal distinta levada a efeito em caso semelhante ao ora apreciado.

Aplicável, assim, analogicamente, o verbete sumular n. 291 do Supremo 

Tribunal Federal, cuja redação é a seguinte:

No recurso extraordinário pela letra d do art. 101, n. III, da Constituição, a 

prova do dissídio jurisprudencial far-se-á por certidão, ou mediante indicação do 

Diário da Justiça ou de repertório de jurisprudência autorizado, com a transcrição 

do trecho que configure a divergência, mencionadas as circunstâncias que 

identifi quem ou assemelhem os casos confrontados.
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Nesse sentido:

Agravo interno. Prequestionamento. Ausência. Súmula 211/STJ. Dissídio 

jurisprudencial não demonstrado.

I - “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição 

de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo”. Súmula 211/

STJ.

II - A divergência jurisprudencial não demonstrada em conformidade com as 

regras do RISTJ e do enunciado da Súmula n. 291 do Pretório Excelso, não autoriza a 

admissibilidade do recurso. Agravo improvido.

(AgRg no Ag 652.319/GO, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado 

em 24.04.2007, DJ 14.05.2007, p. 281) (REsp 272.374/SP, Rel. Ministro Franciulli 

Netto, Segunda Turma, julgado em 23.10.2001, DJ 25.02.2002, p. 285) (grifos não 

constantes no original).

As demais insurgências recursais merecem ser conhecidas.

Apresentada como tópico preliminar, passa-se a análise da alegação de 

nulidade do julgamento relativo aos embargos de declaração. Afi rma-se que na 

apreciação do referido recurso restou caracterizado vício decisório.

Sem razão. O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade 

ou contradição, porque apreciou a controvérsia com fundamentação sufi ciente, 

embora contrária ao interesse do recorrente.

Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está 

obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao 

prequestionamento numérico. Nesse sentido, é o precedente:

Recurso especial. Omissão. Acórdão recorrido. Inexistência. Prequestionamento 

numérico. Desnecessário. Teoria. Actio nata. Precatório complementar. Art. 33 

do ADCT. Parcelamento. Prescrição. Última parcela. Artigo 730, do CPC. Não 

cabimento.

1. Não há ofensa ao art. 535, do CPC, quando o aresto a quo decide plenamente 

a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições 

ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o 

prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este 

se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte. Precedentes.

2. À luz da teoria da actio nata, em caso de precatório expedido na forma do art. 

33, do ADCT, incide o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a cobrança das 

diferenças pagas a menor, a contar do pagamento da última parcela. Precedentes.

3. O Superior Tribunal de Justiça apresenta fi rme entendimento de que não 

é necessário instaurar outro processo executório, com citação da Fazenda, para 
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oposição eventual de novos embargos à execução, em caso de expedição de 

precatório complementar, sendo inaplicável, portanto, o disposto no art. 730 do 

CPC. Precedentes.

4. Recurso especial não provido. (REsp 1.125.391/SP, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, julgado em 18.05.2010, DJe 02.06.2010) (grifos não constantes 

no original)

Inexistente violação, portanto, ao art. 535 do Código de Processo Civil de 

1973.

A temática referente à medida acautelatória da fiança bancária, em 

observância ao parecer técnico do Tribunal de Contas da União, foi objeto de 

apreciação pelo Tribunal de origem. Veja-se:

[...]

A seguir, transcrevo excertos da decisão liminar, exarada pelo Desembargador 

Federal Convocado Manuel Maia, verbis:

“[...] analisando as razões de decidir do julgador de primeira instância, a 

liberação dos ônus impostos inicialmente às agravadas teve por fundamento o 

confronto entre a quantia apurada pelo Tribunal de Contas da União e o valor 

do crédito que ainda teriam frente ao Poder Público, já que a remuneração do 

contrato ainda não fora fi nalizada. Não vejo como afastar [...] a posição adotada 

pelo Tribunal de Contas da União que, após analisar o relatório da Secex-RN, bem 

como as razões apresentadas pelas partes envolvidas, rechaçou a ocorrência de 

algumas irregularidades apontadas, especialmente de sobrepreço do valor global 

da obra, concluindo pela existência de preço excessivo apenas no item “lavagem 

e retirada da areia das estacas que compõem a fundação do trecho estaiado da 

ponte”. Ainda que a conclusão fi rmada no Acórdão proferido pelos Ministros 

do órgão especializado possa vir a ser dissipada em razão de outros elementos 

probatórios que venham apresentados na instrução da ação principal, entendo 

que as conclusões fi rmadas pelo Tribunal de Contas da União não foram baseadas 

exclusivamente em critério político, como alega a Recorrente. A propósito, vale 

destacar o seguinte trecho do voto do Ministro-Relator, que amparou a decisão 

do TCU: “É importante lembrar que boa parte do sobrepreço de 9% é baseado 

na comparação com uma obra específi ca, a Ponte Aracaju/Barra de Coqueiros, 

que, apesar de utilizar técnica construtiva semelhante, é um pouco menor em 

extensão e possui metade da altura da Ponte de Natal. Tais fatores, especialmente 

o último, podem acarretar custos adicionais não computados na simples análise 

de preços unitários empreendida no processo, como já ressaltado anteriormente. 

É preciso ver que os preços do contrato de Sergipe podem não refletir com 

precisão o padrão do mercado, não sendo desprezíveis os indícios de contenção 

de custos na composição desses preços. O realinhamento da planilha original é 

um bom sinal disso. Outro indício são os itens avaliados exclusivamente pelos 
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preços dos sistemas Pini e Sinapi, que acusam, ao invés do sobrepreço, desconto 

de quase R$ 4.000.000,00, não havendo, aliás, razão para que a SIN/RJ reclame do 

emprego dessas fontes referenciais. Como terceiro indício, cabe relembrar que os 

preços que vigoraram no contrato da ponte de Sergipe relativos aos serviços de 

protensão estão em visível confl ito com os dados do Sicro..[...]”

Ainda que a conclusão fi rmada no Acórdão acima proferido pelos Ministros 

do órgão especializado possa vir a ser dissipada em razão de outros elementos 

probatórios que venham apresentados na instrução da ação principal, verifi ca-

se que as conclusões firmadas pela Corte de Contas não foram baseadas 

exclusivamente em critério político, como alega a Recorrente. Por seu turno, 

a decisão do Juiz singular encontrou respaldo em análise técnica. Caberá à 

Recorrente, durante a instrução processual, produzir prova capaz de revelar 

efetivamente a ocorrência das irregularidades. Não se reconhece, aqui, a 

relevância da fundamentação para o provimento do recurso interposto contra a 

decisão que liberou a fi ança bancária apresentada pelas empresas de engenharia, 

responsáveis pela execução de contrato de obra pública.

Não se pode esquecer que o Magistrado de 1º grau manteve o bloqueio 

de R$ 12.600.000,00 (doze milhões e seiscentos mil reais) e, mesmo em caso 

de reconhecimento de superfaturamento superior a tal montante - a alegada 

existência de sobrepreço global da obra implicaria na elevação, por evidente 

-, poderá a ora Agravante se utilizar dos instrumentos próprios para cobrança 

de seus devedores. Há de se considerar, igualmente, que se surgirem novos 

elementos de prova referentes ao superfaturamento de outros itens da construção 

– a Agravante insiste que existem - nada obsta que as garantias voltem a ser 

exigidas pela Justiça Federal. Lembre-se que, até a presente fase processual, as 

empresas executantes do contrato público sempre se mostraram solváveis e 

idôneas, tanto é que entregaram, quando sobreveio ordem judicial, as garantias 

bancárias, conforme relato feito pela própria Agravante. (fl . 462/464-STJ).

Vislumbra-se, todavia, que não houve a devida observância do art. 7º da 

Lei n. 8.429/1992, que trata da medida cautelar de indisponibilidade dos bens 

do indiciado. O preceito normativo mencionado possui a seguinte redação:

Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou 

ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável 

pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos 

bens do indiciado.

Pa rágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo 

recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o 

acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Como se vislumbrou acima, o Tribunal a quo fi rmou entendimento pelo 

descabimento do restabelecimento da fi ança bancária por parte de Queiroz 
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Galvão S.A. e Construbase Engenharia Ltda., sob os fundamentos de que as 

irregularidades seriam pontuais e que estaria assegurado o ressarcimento de 

eventuais danos ao erário, mediante providência determinada pelo Tribunal de 

Contas da União, de retenção de repasses fi nanceiros programados, decorrentes 

do contrato 2640.201610-25/2006, às referidas pessoas jurídicas.

Contudo, não se pode olvidar que se está discutindo, em sede de ação 

civil pública, a prática de atos de improbidade administrativa decorrentes da 

construção de ponte sobre o rio Potengi, cuja responsabilização judicial pode 

ser maior, até mesmo considerando os indícios de múltiplas irregularidades 

contratuais apresentadas pelo Ministério Público Federal na exordial, bem como 

diante da possibilidade de aplicação da penalidade de multa civil.

Nessa toada, consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, a 

indisponibilidade de bens, ou medida com idêntica fi nalidade, como a fi ança 

bancária, destinam-se a assegurar a completa recomposição do patrimônio 

público, tendo por base a estimativa dos prejuízos apresentada na inicial de ação 

de improbidade administrativa, computados, ainda, os valores possivelmente a 

serem fi xados a título de multa civil.

Nesse sentido:

Processual Civil e Administrativo. Agravo interno no recurso especial. 

Enunciado Administrativo n. 3/STJ. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 

Indisponibilidade de bens. Presença de fumus boni iuris. Periculum in mora 

presumido. Limites da constrição. Estimativa de danos apresentada na petição inicial. 

Agravo interno não provido.

1. Não há falar na incidência da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, nas 

razões do agravo em recurso especial interposto pela parte ora Agravada, houve 

impugnação do fundamento utilizado pela decisão que negou seguimento ao 

agravo em recurso especial, qual seja, a incidência da Súmula 7/STJ.

2. O cerne da controvérsia é o cabimento da medida de indisponibilidade de 

bens no caso em concreto, tendo em vista a presença de fortes indícios de prática 

de ato de improbidade administrativa subsumível à Lei n. 8.429/1992.

3. Esse Sodalício tem entendimento fi rmado sob o rito dos recursos especiais 

repetitivos de que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador 

entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de 

improbidade que cause dano ao Erário, sendo o periculum in mora presumido à 

demanda.

4. No caso em concreto, o acórdão recorrido expressamente consignou 

a presença de fortes indícios de conduta de improbidade administrativa. O 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

490

indeferimento da medida constritiva pelo Tribunal Regional Federal a quo foi 

fundamentado na impossibilidade de quantifi cação do dano naquela hipótese.

5. Tal fundamento não pode servir de justifi cativa para o indeferimento da 

medida constritiva. Isso porque foi apresentada estimativa de dano na petição 

inicial, que pode ser utilizado como parâmetro para defi nir a extensão da medida 

constritiva. Eventuais excessos no deferimento da medida por ser objeto de 

alegação a posteriori, pelos Requeridos. Precedentes: REsp 1.161.631/SE, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10.08.2010, DJe 

24.08.2010; REsp 1.313.093/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 27.08.2013, DJe 18.09.2013.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1.567.584/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 16.02.2017, DJe 23.02.2017) (grifos não constantes no original).

Processual Civil e Administrativo. Ação civil pública. Improbidade 

administrativa. Violação do art. 535 do CPC não caracterizada. Julgamento 

monocrático. Art. 557 do CPC. Possibilidade. Indisponibilidade de bens. Existência 

de indícios suficientes a justificar o deferimento da medida. Periculum in mora 

implícito. Desnecessidade de individualização de bens.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, 

fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. Fica prejudicada a análise da alegação de ofensa ao art. 557 do CPC em razão 

do julgamento monocrático nos Tribunais, quando, mediante a interposição de 

agravo interno, a questão é apreciada pelo Órgão Colegiado, possibilitando o 

acesso às instâncias extraordinárias.

3. O provimento cautelar para indisponibilidade de bens, de que trata o art. 7º, 

parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, exige fortes indícios de responsabilidade 

do agente na consecução do ato ímprobo, em especial nas condutas que causem 

dano material ao Erário.

4. O periculum in mora está implícito no próprio comando legal, que prevê 

a medida de indisponibilidade, uma vez que visa a ‘assegurar o integral 

ressarcimento do dano’.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nas demandas por 

improbidade administrativa, a decretação de indisponibilidade prevista no art. 7º, 

parágrafo único, da LIA não depende da individualização dos bens pelo Parquet.

6. A medida constritiva em questão deve recair sobre o patrimônio dos réus 

em ação de improbidade administrativa, de modo sufi ciente a garantir o integral 

ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, 

o valor de possível multa civil como sanção autônoma. Precedentes do STJ.

7. Recurso especial provido.



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 383-543, julho/setembro 2017 491

(REsp 1.310.881/TO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

13.08.2013, DJe 28.08.2013) (grifos não constantes no original)

Ademais, ainda que presumido o periculum in mora para a medida 

assecuratória em comento, o mesmo é concretamente identifi cável, na medida 

em que se está diante de contrato entabulado pela administração pública, 

cujos valores apontados, na petição inicial, como irregulares, representam, 

aproximadamente, a cifra de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

A propósito do tema, veja-se o seguinte precedente:

Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. Código de Processo 

Civil de 1973. Aplicabilidade. Argumentos insuficientes para desconstituir a 

decisão atacada. Recurso especial provido. Improbidade administrativa. 

Indisponibilidade de bens. Periculum in mora presumido. Desnecessidade da 

individualização dos bens.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 

09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do 

provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de 

Processo Civil de 1973.

II - Os Agravantes não apresentam, no regimental, argumentos sufi cientes para 

desconstituir a decisão agravada.

III - É pacífi co o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, 

na decretação da medida de indisponibilidade ou bloqueio de bens do demando, 

em ação civil pública de improbidade administrativa, o periculum in mora, nessa 

fase, milita em favor da sociedade, encontrando-se implícito no comando legal 

que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade da ação de improbidade 

administrativa, no intuito de garantir o ressarcimento ao erário e/ou devolução 

do produto do enriquecimento ilícito, decorrente de eventual condenação, nos 

termos estabelecidos no art. 37, § 7º, da Constituição de República.

IV - Da mesma forma, sedimentou-se no âmbito desta Corte o entendimento 

no sentido de ser desnecessária a individualização dos bens, pelo autor da medida 

cautelar ou da ação de improbidade administrativa, para fi ns de decretação da 

medida de indisponibilidade.

V - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.394.564/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, julgado em 17.11.2016, DJe 05.12.2016) (grifos não constantes no 

original)

Por consequência, imperioso restabelecimento da fi ança bancária prestada 

no valor de R$ 15.725.588,06 (quinze milhões, setecentos e vinte e cinco mil, 
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quinhentos e oitenta e oito reais e seis centavos), com as mesmas cláusulas e 

condições originariamente apresentadas ao juízo monocrático.

No que se refere a violação ao artigo 538, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil de 1973, melhor razão lhe assiste, uma vez que os embargos 

declaratórios tinham o fi m de prequestionar a matéria com objetivo de recorrer 

a esta Corte Superior.

Desta feita, nos termos do enunciado sumular n. 98 deste Superior Tribunal 

de Justiça, embargos de declaração com intuito de prequestionamento não têm 

caráter protelatório, merecendo, no caso dos autos, o afastamento da multa 

imposta na instância de origem.

Neste sentido, confi ram-se os seguintes precedentes:

Processual Civil. Fornecimento de água. Ofensa ao art. 535 do CPC não 

confi gurada. Prestação do serviço defi ciente. Danos morais. Reexame vedado 

pela Súmula 7/STJ. Multa do art. 538 do CPC. Embargos de declaração com intuito de 

prequestionamento. Descabimento. Súmula 98/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. O Tribunal a quo consignou a prestação irregular do serviço de fornecimento 

de água para configurar a ocorrência do dano moral. A revisão desse 

entendimento depende de reexame fático, o que é inviável em Recurso Especial, 

conforme disposto na Súmula 7/STJ.

3. Deve ser afastada a multa do art. 538 do CPC, aplicada na origem, quando 

os Embargos de Declaração tiverem notório propósito de prequestionamento. 

Inteligência da Súmula 98/STJ.

4. Agravo Regimento parcialmente provido.

(AgRg no AREsp 155.921/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 21.06.2012, DJe 02.08.2012) (grifos não constantes no original).

Processual Civil e Administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. 

Exame de aptidão física. Negativa de prestação jurisdicional. Não caracterizada. 

Fundamentação sufi ciente. Nulidade. Inexistência de demonstração de prejuízo. 

Pas de nullité sans grief. Decadência da impetração. Termo inicial do prazo. Ato 

administrativo de exclusão no certame. Não confi gurada. Multa do art. 538 do 

CPC. Súmula 98/STJ.

1. Não se carateriza negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal a quo, 

para resolver a controvérsia, analisa suficientemente a questão, adotando 

fundamentação que lhe pareceu adequada.
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2. A decretação de nulidade do julgado depende da demonstração do efetivo 

prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia 

jurídica, à luz do princípio pas de nullités sans grief.

3. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, o termo inicial para 

contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança 

é o ato administrativo, de efeitos concretos, que determina a eliminação do 

candidato em razão da reprovação no exame médico, ainda que a causa de pedir 

envolva questionamento de critério editalício.

4. Os embargos de declaração opostos com intuito de prequestionamento 

não serão considerados protelatórios, conforme Súmula 98/STJ. Afastamento da 

multa do art. 538 do CPC.

5. Recurso Especial parcialmente provido, tão-somente para afastar a multa 

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

(REsp 1.272.217/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

04.04.2013, DJe 16.04.2013) (grifos não constantes no original)

Ante o exposto, conheço, em parte, do presente recurso especial 

e, na parte conhecida, dou-lhe provimento, para o fi m de: a) determinar às 

partes Construtora Queiroz Galvão S.A. e Construbase Engenharia S.A. o 

restabelecimento da fi ança bancária de R$ 15.725.588,06 (quinze milhões, 

setecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e seis centavos), 

com as mesmas cláusulas e condições originariamente formuladas junto ao juízo 

monocrático; b) afastar a multa aplicada com base no art. 538, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil de 1973.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.402.475-SE (2013/0299229-4)

Relator: Ministro Herman Benjamin

Recorrente: Ministério Público Federal

Recorrido: Caixa Econômica Federal

Advogados: Laert Nascimento Araújo - SE001780

Bianca Siqueira Campos e outro(s) - PE019170

Interes.: Município de Aracaju

Procurador: Antônio Maurício Teles Machado e outro(s) - SE001064
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EMENTA

Processual Civil. Ação civil pública. Dano moral coletivo. Serviço 

bancário. Tempo de espera em fi la superior a 15 ou 30 minutos. 

Desrespeito a decreto municipal reconhecido pelo Tribunal de origem. 

Intranquilidade social e falta de razoabilidade evidenciadas. Dano 

moral coletivo confi gurado. Violação ao art. 6º, VI, do Código de 

Defesa do Consumidor.

1. O Tribunal de origem, embora ateste a recalcitrância da parte 

recorrida no cumprimento da legislação local, entendeu que ultrapassar 

o tempo máximo para o atendimento ao consumidor, por si, não 

provoca danos coletivos, visto que o dano moral indenizável não se 

caracteriza pelo desconforto, dissabor ou aborrecimento advindos 

das relações intersubjetivas do dia a dia, porquanto comuns a todos e 

incapazes de gerar dor ou atingir a dignidade da pessoa humana (fl . 

709/e-STJ).

2. O STJ já estabeleceu as premissas para o reconhecimento do 

dano moral coletivo, não havendo que indagar – para a apreciação 

desse dano – sobre a capacidade, ou não, de o fato gerar dor ou atingir 

a dignidade da pessoa humana.

3. “O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação 

de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação 

na esfera do indivíduo, mas é inaplicável aos interesses difusos e 

coletivos”. (REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe 26.2.2010)

4. “O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma 

comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem 

coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, 

de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo 

negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas 

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

(REsp 1.397.870/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 10.12.2014).

5. Se, diante do caso concreto, for possível identifi car situação que 

importe lesão à esfera moral de uma comunidade – isto é, violação de 

direito transindividual de ordem coletiva, de valores de uma sociedade 
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atingidos sob o ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas 

a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade 

– exsurge o dano moral coletivo. Precedentes: EDcl no AgRg no 

AgRg no REsp 1.440.847/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, julgado em 7.10.2014, DJe 15.10.2014; 

REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 

julgado em 24.9.2013, DJe 1º.10.2013; REsp 1.367.923/RJ, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27.8.2013, 

DJe 6.9.2013; REsp 1.197.654/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 1º.3.2011, DJe 8.3.2012.

6. Na hipótese dos autos, a intranquilidade social decorrente da 

excessiva demora no atendimento ao consumidor dos serviços bancários 

é evidente, relevante e intolerável no Município afetado. Conquanto 

incontroversa a insatisfação da população local, a parte recorrida 

permaneceu – e quiçá ainda permanece – recalcitrante. Reverbera, por 

conseguinte, a violação ao art. 6º, VI, da Lei Consumerista, devendo a 

parte recorrida ser condenada por dano moral coletivo.

7. No que diz respeito ao arbitramento dos danos morais, 

compete à Corte a quo a sua fi xação, observando o contexto fático-

probatório dos autos e os critérios de moderação e proporcionalidade. 

Precedentes: AgRg no REsp 1.488.468/RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24.3.2015, DJe 

30.3.2015; AgRg no Ag 884.139/SC, Rel. Ministro João Otávio de 

Noronha, Quarta Turma, julgado em 18.12.2007, DJ 11.2.2008, p. 

112)

8. Recurso Especial provido, determinando-se a devolução dos 

autos à Corte de origem para arbitramento do valor dos danos morais 

coletivos.

ACÓRDÃO

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

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

“Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista regimental do Sr. Ministro 

Herman Benjamin, dando provimento ao recurso, no que foi acompanhado 

pelos Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e Assusete 
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Magalhães, a Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos 

do voto do Sr. Ministro-Relator. Os Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro 

Campbell Marques, Assusete Magalhães (Presidente) e Humberto Martins 

votaram com o Sr. Ministro Relator.”

Brasília (DF), 09 de maio de 2017 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 28.6.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Especial (art. 105, 

III, “a”, da CF) interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região assim ementado:

Processual Civil. Constitucional. Ação civil pública. Dano moral coletivo. 

Legitimidade do Ministério Público Federal (art. 129, inc. III, CF/1988 e art. 81, 82, I, 

CDC). Serviço bancário. Tempo de espera em fi la superior a 15 minutos. Competência 

legislativa do Município (RE n. 432.789). Intranquilidade social e irrazoabilidade não 

evidenciadas. (...)

Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

O recorrente sustenta, em Recurso Especial, violação do art. 535 do CPC, 

com base na não apreciação da matéria ventilada nos Embargos de Declaração. 

Aduz ofensa aos arts. 6º, VI, e 7º da Lei n. 8.078/1990, sob o fundamento 

de que a matéria omitida afastaria os pressupostos jurídicos sobre os quais o 

acórdão recorrido se embasou para não reconhecer o dano moral coletivo.

Contrarrazões apresentadas às fl s. 752-757/e-STJ.

Parecer do Ministério Público Federal às fl s. 797-800/e-STJ.

É o Relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator): O Tribunal de origem, ao 

decidir a questão, consignou (fl . 709/e-STJ):
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Pertinente, outrossim, a ponderação do juízo a quo no sentido de que “Não 

é o fato de ultrapassar o tempo máximo que assegura, ipso facto, o dano moral 

coletivo. Não existe qualquer fato excepcional, pois não há conhecimento de que 

os servidores tenham dispensado um tratamento humilhante ou degradante”.

Preambularmente, cumpre destacar que a quaestio iuris diz respeito ao fato 

de que, por longo período, a parte recorrida descumpriu o disposto na Lei n. 

2.636/1998, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 1.422/2007, referente ao 

tempo de espera para atendimento aos usuários de serviços bancários.

O Decreto Municipal n. 1.422/2007 estabelece no art. 4º:

Art. 4º - A denúncia, para fi ns de aplicação das sanções previstas neste Decreto, 

poderá ser feita por qualquer usuário ou entidade da sociedade civil legalmente 

constituída, quando comprovadamente:

I – o tempo de espera tenha sido superior a:

a) 15 (quinze) minutos em dias normais;

b) 30 (trinta) minutos às vésperas e após os feriados prolongados e nos dias 

de pagamento dos funcionários públicos municipais, estaduais e federais, não 

podendo ultrapassar esse tempo, em hipótese alguma, sendo irrelevante que se 

trate de feriado nacional, estadual ou municipal.

II – as agências e/ou postos de atendimento dos estabelecimentos bancários 

não disponibilizarem os meios necessários para o cômputo do tempo de espera 

nos termos dos parágrafos 1o e 2o do artigo 3º.

Art. 5º Não será considerada infração à lei nem a este decreto, desde que 

devidamente comprovada, quando a ocorrência do inciso I, do art. 4º, decorrer de:

I – força maior, tais como falta de energia elétrica e problemas relativos à 

telefonia e transmissão de dados;

II – greve promovida pelos bancários.

O Juízo originário fi rmou o punctum dolens do feito nos seguintes termos 

(fl . 534/e-STJ):

A questão passa pelo exame de duas questões: 1º) o cabimento de danos 

morais coletivos; 2º) se a espera na fi la em tempo superior a 15 (quinze) minutos 

constitui hipótese de dano moral coletivo.

O Tribunal de origem, por sua vez, embora tenha atestado a recalcitrância 

da parte recorrida no cumprimento da legislação local, entendeu que ultrapassar 

o tempo máximo para o atendimento ao consumidor, por si só, não é capaz de 
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gerar danos coletivos, visto que o dano moral indenizável não se caracteriza pelo 

desconforto, dissabor ou aborrecimento advindos das relações intersubjetivas 

do dia a dia, porquanto comuns a todos e incapazes de gerar dor ou atingir a 

dignidade da pessoa humana (fl . 709/e-STJ).

Está evidenciado, a partir do quadro fático apresentado, que a questão diz 

respeito à possível violação ao art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

que dispõe:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos;

A matéria constante do supracitado dispositivo foi oportunamente arguida 

pela parte recorrente na instância a quo e decidida pela Corte de origem, 

constatando-se o prequestionamento implícito da norma.

Nota-se, todavia, que o entendimento do Sodalício a quo não está em 

conformidade com a orientação do STJ.

Com efeito, esta Corte Superior já estabeleceu as premissas para o 

reconhecimento do dano moral coletivo, não havendo que se indagar – para 

a apreciação desse dano – sobre a capacidade, ou não, de o fato gerar dor ou 

atingir a dignidade da pessoa humana.

Em verdade, o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação 

de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera 

do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos.

Nesse sentido:

Administrativo. Transporte. Passe livre. Idosos. Dano moral coletivo. 

Desnecessidade de comprovação da dor e de sofrimento. Aplicação exclusiva 

ao dano moral individual. Cadastramento de idosos para usufruto de direito. 

Ilegalidade da exigência pela empresa de transporte. Art. 39, § 1º do Estatuto do 

Idoso. Lei n. 10.741/2003 viação não prequestionado.

1. O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma 

classe específi ca ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença 

de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das 

individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação 

jurídica-base.
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2. O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de 

sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, 

mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos.

3. Na espécie, o dano coletivo apontado foi a submissão dos idosos a 

procedimento de cadastramento para o gozo do benefício do passe livre, cujo 

deslocamento foi custeado pelos interessados, quando o Estatuto do Idoso, art. 

39, § 1º exige apenas a apresentação de documento de identidade.

4. Conduta da empresa de viação injurídica se considerado o sistema 

normativo.

5. Afastada a sanção pecuniária pelo Tribunal que considerou as circunstancias 

fáticas e probatória e restando sem prequestionamento o Estatuto do Idoso, 

mantém-se a decisão.

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

1º.12.2009, DJe 26.02.2010)

Se diante do caso concreto for possível identifi car situação que importe 

lesão à esfera moral de uma comunidade – isto é, violação de direito 

transindividual de ordem coletiva, de valores de uma sociedade atingidos sob 

o ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas 

qualquer abalo negativo à moral da coletividade – exsurge o dano moral coletivo.

A propósito:

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

inexistente. Ação civil pública. Direito do Consumidor. Telefonia. Venda casada. 

Serviço e aparelho. Ocorrência. Dano moral coletivo. Cabimento. Recurso especial 

improvido.

1. Trata-se de ação civil pública apresentada ao fundamento de que a empresa 

de telefonia estaria efetuando venda casada, consistente em impor a aquisição de 

aparelho telefônico aos consumidores que demonstrassem interesse em adquirir 

o serviço de telefonia.

2. Inexiste violação ao art. 535, II do CPC, especialmente porque o Tribunal 

a quo apreciou a demanda de forma clara e precisa e as questões de fato e de 

direito invocadas foram expressamente abordadas, estando bem delineados 

os motivos e fundamentos que a embasam, notadamente no que concerne a 

alegação de falta de interesse de agir do Ministério Público de Minas Gerais.

3. É cediço que a marcha processual é orquestrada por uma cadeia 

concatenada de atos dirigidos a um fi m. Na distribuição da atividade probatória, 

o julgador de primeiro grau procedeu à instrução do feito de forma a garantir a 
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ambos litigantes igual paridade de armas. Contudo, apenas o autor da Ação Civil 

Pública foi capaz de provar os fatos alegados na exordial.

4. O art. 333 do Código de Processo Civil prevê uma distribuição estática 

das regras inerentes à produção de prova. Cabe ao réu o ônus da impugnação 

específi ca, não só da existência de fatos impeditivos, modifi cativos ou extintivos 

do direito do autor, como também da impropriedade dos elementos probatórios 

carreados aos autos pela ex adversa. Nesse ponto, mantendo-se silente o ora 

recorrido, correto o entendimento de origem, no ponto em que determinou a 

incidência do art. 334, II, do CPC e por consequência, ter recebido os documentos 

de provas do autor como incontroversos.

5. O fato de ter as instâncias de origem desconsiderado a prova testemunhal 

da recorrida - porquanto ouvida na qualidade de informante - não está apto a 

confi gurar cerceamento de defesa, pois a própria dicção do art. 405, § 4º, do CPC, 

permite ao magistrado atribuir a esse testemunho o valor que possa merecer, 

podendo, até mesmo, não lhe atribuir qualquer valor.

6. Não tendo o autor sido capaz de trazer aos autos provas concretas de sua 

escorreita conduta comercial, deve suportar as consequências desfavoráveis à 

sua inércia. Fica, pois, afastado possível violação aos arts. 267, VI, 333, II e 334, II 

do CPC.

7. A possibilidade de indenização por dano moral está prevista no art. 5º, inciso 

V, da Constituição Federal, não havendo restrição da violação à esfera individual. 

A evolução da sociedade e da legislação têm levado a doutrina e a jurisprudência 

a entender que, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de 

um grupo, não há como negar a essa coletividade a defesa do seu patrimônio 

imaterial.

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

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

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

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

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

9. Há vários julgados desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento 

da condenação por danos morais coletivos em sede de ação civil pública. 

Precedentes: EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.440.847/RJ, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2014, DJe 15.10.2014, 

REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

24.09.2013, DJe 1º.10.2013; REsp 1.367.923/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 27.08.2013, DJe 06.09.2013; REsp 1.197.654/MG, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º.03.2011, DJe 

08.03.2012.

10. Esta Corte já se manifestou no sentido de que “não é qualquer atentado 

aos interesses dos consumidores que pode acarretar dano moral difuso, que dê 
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ensanchas à responsabilidade civil. Ou seja, nem todo ato ilícito se revela como 

afronta aos valores de uma comunidade. Nessa medida, é preciso que o fato 

transgressor seja de razoável signifi cância e desborde os limites da tolerabilidade. 

Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, 

intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva. 

(REsp 1.221.756/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 10.02.2012).

11. A prática de venda casada por parte de operadora de telefonia é capaz de 

romper com os limites da tolerância. No momento em que oferece ao consumidor 

produto com signifi cativas vantagens - no caso, o comércio de linha telefônica 

com valores mais interessantes do que a de seus concorrentes - e de outro, impõe-

lhe a obrigação de aquisição de um aparelho telefônico por ela comercializado, 

realiza prática comercial apta a causar sensação de repulsa coletiva a ato 

intolerável, tanto intolerável que encontra proibição expressa em lei.

12. Afastar, da espécie, o dano moral difuso, é fazer tabula rasa da proibição 

elencada no art. 39, I, do CDC e, por via refl exa, legitimar práticas comerciais que 

afrontem os mais basilares direitos do consumidor.

13. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1.397.870/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 02.12.2014, DJe 10.12.2014)

Na hipótese dos autos, a intranquilidade social, decorrente da excessiva 

demora no atendimento ao consumidor dos serviços bancários, é tão evidente, 

relevante e intolerável no Município afetado que foi editado Decreto Municipal 

na tentativa de compelir as instituições bancárias a respeitar prazo razoável para 

tal atendimento.

Ocorre que, conquanto incontroversa a insatisfação da população local, 

a parte recorrida permaneceu – e quiçá ainda permanece – recalcitrante, 

desrespeitando o Decreto Municipal. Reverbera, por conseguinte, a violação ao 

art. 6º, VI, da Lei Consumerista, devendo a parte recorrida ser condenada por 

dano moral coletivo.

No que diz respeito ao arbitramento dos danos morais, consoante 

entendimento desta Corte Superior, compete ao Sodalício de origem a sua 

fi xação, observando o contexto fático-probatório dos autos e os critérios de 

moderação e proporcionalidade.

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Ação de indenização. Danos 

morais. Valor da indenização. Reexame de fatos e provas. Vedação. Súmula n. 7/

STJ.
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1. Em sede de recurso especial, não compete ao Superior Tribunal de Justiça 

revisar as premissas fáticas que nortearam o convencimento das instâncias 

ordinárias (Súmula n. 7/STJ).

2. O valor da indenização sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, 

sendo certo que, na sua fi xação, recomendável que o arbitramento seja feito com 

moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos 

autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de 

sua experiência e do bom senso e atento à realidade da vida e às peculiaridades 

de cada caso.

3. In casu, o quantum fi xado pelo Tribunal a quo a título de reparação de danos 

morais mostra-se razoável, limitando-se à compensação do sofrimento advindo 

do evento danoso.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag 884.139/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, 

julgado em 18.12.2007, DJ 11.02.2008, p. 112)

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental em recurso especial. 

Ensino. Dispositivos não prequestionados. Súmula 211/STJ. Responsabilidade civil 

aferida pelo Tribunal a quo. Redução do valor indenizatório. Necessário reexame 

do conjunto fático-probatório. Súmula 7/STJ. Divergência jurisprudencial. Exame 

prejudicado.

1. Não houve a apreciação, pelo acórdão regional, das teses referentes aos 

artigos 267, VI, do CPC; 80 da Lei n. 9.394/1996; 6º da LICC, 112 e 114 do CC, 

situação que atrai o óbice da Súmula 211/STJ.

2. Concluindo o Tribunal de origem pela confi guração da responsabilidade 

civil da VIZIVALI, decidir em sentido contrário exigiria o necessário reexame fático-

probatório, o que é vedado na via estreita do recurso especial pela Súmula 7/STJ.

3. A parte recorrente não logrou demonstrar a exorbitância ou a falta de 

razoabilidade no arbitramento da quantia estipulada com a finalidade de 

reparação dos danos morais, o que afasta a possibilidade de intervenção desta 

Corte para a sua modifi cação. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.

4. A análise do dissídio jurisprudencial resta prejudicada em razão da aplicação 

da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o 

acórdão recorrido e o julgado paradigma que apresentam conclusões díspares 

não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, 

mas por conterem fundamentação baseadas em fatos, provas e circunstâncias 

específi cas de cada processo.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.488.468/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 24.03.2015, DJe 30.03.2015)
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Por tudo isso, dou provimento ao Recurso Especial, nos termos da fundamentação 

supra, devendo o valor da condenação ser fi xado pela instância a quo.

É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Administrativo. Processual Civil. Consumidor. Ação 

civil pública. Tempo de espera em fi las bancárias. Legislação local. 

Violação sistemática. Dano moral coletivo. Cabimento. Negativa de 

vigência aos arts. 6º, VI, e 7º da Lei n. 8.028/1990 (Código de Defesa do 

Consumidor). Jurisprudência do STJ. Evolução Precedentes. Direito 

Brasileiro. Inovação e proteção social. Recurso especial provido.

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de recurso especial interposto 

contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim 

ementado (fl . 711, e-STJ):

Processual Civil. Constitucional. Ação civil pública. Dano moral coletivo. 

Legitimidade do Ministério Público Federal (art. 129, inc. III, CF/1988 e art. 81, 

82, I, CDC). Serviço bancário. Tempo de espera em fi la superior a 15 minutos. 

Competência legislativa do Município (RE n. 432.789). Intranquilidade social e 

irrazoabilidade não evidenciadas.

- A Carta Magna atribui legitimidade ao Ministério Público Federal para 

promover ação civil pública objetivando a tutela do patrimônio público e social, 

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inc. III), dentre 

os quais se incluem o dano moral coletivo, cuja legitimidade também encontra 

assento nos arts. 81 e 82, I, do Código de Defesa do Consumidor.

- Indispensável, sob o aspecto transindividual, que o fato gerador do dano 

coletivo extrapole os limites da tolerabilidade e razoabilidade, “gerando 

intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva” 

(REsp 1.221.756/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 2.2.2012)

- O eventual dano moral decorrente da demora no atendimento na fi la do 

estabelecimento bancário, caso efetivamente demonstrado, por circunstancial, 

não ultrapassaria a esfera jurídica individual daquele que se sentiu lesado em sua 

honra, não havendo como estender tal situação a toda uma coletividade.

- Apelação não provida.

Rejeitados os embargos de declaração (fl s. 723-727, e-STJ).
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O recurso especial postula violação do art. 535, II, do Código de Processo 

Civil, porquanto o Tribunal de origem não teria se pronunciado sobre a o dano 

moral coletivo. Em relação ao mérito, sustenta negativa de vigência dos artigos 

6º, VI, e 7º da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). Alega ser 

cabível o dano moral coletivo (fl s. 730-748, e-STJ).

O Ministro Herman Benjamin proferiu voto em prol do provimento 

ao recurso especial para, “nos termos da fundamentação supra, o valor da 

condenação ser fi xado pela instância ‘a quo’ consoante fundamentação supra”.

É, no essencial, o relatório.

Deve ser conhecido o recurso especial para lhe dar provimento.

O Tribunal de origem, em suma, consignou que a possibilidade de aplicação 

do dano moral coletivo está pacifi cada na jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça. Contudo, no caso concreto, fi rmou que não seria o caso.

Transcrevo:

A possibilidade, em tese, de fi xação de indenização por dano moral coletivo 

é matéria que não comporta maiores digressões jurídicas, conforme reiterado 

entendimento do STJ sobre a questão nos precedente antes mencionados.

O problema que se coloca, no caso concreto, é saber se a espera na fi la de 

banco por prazo superior a quinze minutos é sufi ciente à caracterização de um 

dano moral coletivo.

Sabe-se que o dano moral indenizável não se caracteriza pelo simples 

desconforto, dissabores ou aborrecimento advindos das relações intersubjetivas 

do dia a dia, porquanto comuns a todos e incapazes de gerar dor ou atingir a 

dignidade da pessoa humana.

Indispensável, sob o aspecto transindividual, que o fato gerador do dano 

coletivo extrapole os limites da tolerabilidade e razoabilidade, ‘gerando 

intranqüilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva” 

(REsp 1.221.756/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 

2.2.2012, DJe 10.2.2012).

O eventual dano moral decorrente da demora no atendimento na fila do 

estabelecimento bancário, caso efetivamente demonstrado, por circunstancial, 

não ultrapassaria a esfera jurídica individual daquele que se sentiu lesado em sua 

honra, não havendo como estender tal situação a toda uma coletividade.

Do extrato acima, bem se vê que há falar em omissão, como postula o 

recurso especial do Parquet Federal (fl . 746, e-STJ):
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Repita-se que a referida omissão está contida na negativa de enfrentamento 

de matéria de grande relevo para o deslinde da presente demanda, qual seja, a 

apreciação da tese de caracterização do dano moral coletivo no caso em questão.

Em suma, não há violação ao art. 535, II do Código de Processo Civil.

Todavia, resta evidente a violação dos artigos 6º, VI, e 7º da Lei n. 

8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), que cito:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos;

(...)

Art. 7º Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes 

de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da 

legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades 

administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais 

do direito, analogia, costumes e eqüidadeI.

É conhecida a interpretação sobre os dispositivos acima indicados para 

outorgar o direito coletivo aos consumidores de que obtenham reparação às 

violações sistemáticas de seus direitos.

Aliás, do extrato acima se infere que o tema sob exame é de puro direito. 

O fato é incontroverso. Há a Lei Municipal n. 2.636/1998, do Município de 

Aracaju, regulamentada pela Decreto Municipal n. 1.422/2007, que determina 

tempo máximo de espera em fi la de 15 minutos.

A questão jurídica controvertida é saber se o seu desrespeito sistemático dá azo à 

reparação coletiva do dano moral sistemático.

Como bem coloca o Relator

Com efeito, esta Corte Superior já estabeleceu as premissas para o 

reconhecimento do dano moral coletivo, não havendo que se indagar - para a 

apreciação desse dano - sobre a capacidade, ou não, de o fato gerar dor ou atingir 

a dignidade da pessoa humana.

Em verdade, o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de 

dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do 

indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos.

(...)
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Se diante do caso concreto for possível identifi car situação que importe lesão 

à esfera moral de uma comunidade - isto é, violação de direito transindividual 

de ordem coletiva, de valores de uma sociedade atingidos sob o ponto de visto 

jurídica, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo 

negativo à moral da coletividade - exsurge o dano moral coletivo.

É certo que a jurisprudência antiga do Superior Tribunal de Justiça possuía 

uma tese de que o dano moral coletivo requeria a identifi cação de danos, por 

meio de provas. Cito:

(...) a incompatibilidade entre o dano moral, qualificado pela noção 

de dor e sofrimento psíquico, e a transindividualidade, evidenciada pela 

indeterminabilidade do sujeito passivo e indivisibilidade da ofensa objeto 

de reparação, conduz à não indenizabilidade do dano moral coletivo, salvo 

comprovação de efetivo prejuízo dano. (...)

(REsp 821.891/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 8.4.2008, 

DJe 12.5.2008.)

Não obstante, a evolução jurisprudencial caminhou no sentido de 

reconhecer a aplicabilidade do dano moral coletivo, extrapolando este conceito 

da dor psíquica, ou seja, retirando tal vetor da projeção de uma coletivização da 

pessoa individual para um totum social ofendido, de cunho transindividual.

(...) A possibilidade de indenização por dano moral está prevista no art. 5º, 

inciso V, da Constituição Federal, não havendo restrição da violação à esfera 

individual. A evolução da sociedade e da legislação têm levado a doutrina e 

a jurisprudência a entender que, quando são atingidos valores e interesses 

fundamentais de um grupo, não há como negar a essa coletividade a defesa do 

seu patrimônio imaterial. (...) O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral 

de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem 

coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma 

a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral 

da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à 

esfera extrapatrimonial de uma pessoa. (...) Afastar, da espécie, o dano moral 

difuso, é fazer tabula rasa da proibição elencada no art. 39, I, do CDC e, por via 

refl exa, legitimar práticas comerciais que afrontem os mais basilares direitos do 

consumidor. (...).

(REsp 1.397.870/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 2.12.2014, DJe 10.12.2014.)

Logo, são cabíveis os danos morais coletivos no caso concreto.
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E esta é uma importante evolução da jurisprudência, como bem 

reconhecem as pesquisas jurídicas contemporâneas.

Em artigo relevante sobre o tema da difi culdade de equilibrar os institutos 

jurídicos pátrios com o infl uxo comparado, advindo de outros países, como 

os “punitive damages”, Judith Martins-Costa e Mariana Pargendler (Usos e 

Abusos da Função Punitiva: punitive damages e o Direito Brasileiro, In: Revista 

do Centro de Estudos Judiciários – CEJ, n. 28, p. 15-32, jan./mar. 2005), bem 

indicam que a noção de reparação é tema de profunda refl exão antropológica e 

comparativa.

Isso porque o modo pelo qual se repara um dano extrapatrimonial – 

individual ou coletivo – tem que ser entendido à luz do direito de cada país, 

com a noção de que o mesmo é criado e interpretado para dar sentido social aos 

modos aceitáveis de coibir danos.

No caso brasileiro, a criação do reconhecimento jurídico do dano moral 

coletivo e a possibilidade de sua indenizabilidade – ao meio ambiente e aos 

consumidores – demonstram uma salutar inovação. Não é ele uma penalidade 

que serve de exemplo. É a reparação social.

Para indicar como as disposições da Lei da Ação Civil Pública são bons 

meios para construção dessa sistemática, transcrevo trecho do artigo das citadas 

autoras:

Há exemplo, no ordenamento, de um saudável meio termo entre o intento de 

tornar exemplar a indenização e a necessidade de serem observados parâmetros 

mínimos de segurança jurídica, bem se diferenciando entre a “justiça do caso” 

e a “justiça do Khadi”: trata-se da multa prevista na Lei n. 7.347/1985 para o 

caso de danos cuja dimensão é transindividual, como os danos ambientais e ao 

consumidor. Essa multa deve recolhida a um fundo público, servindo para efetivar 

o princípio da prevenção. que hoje polariza o Direito Ambiental e é, também, 

diretriz a ser seguida nas relações de consumo.

Nesses casos, o valor, a ser pago punitivamente, não vai para o autor da ação, 

antes benefi ciando o universo dos lesados e, fundamentalmente, o bem jurídico 

coletivo que foi prejudicado pela ação do autor do dano. Porém, há similitudes 

com o que a doutrina anglo-saxã tem de positivo, sancionando pecuniariamente 

eles danos provocados por um apego tão excessivo à pecúnia que faz esquecer 

os interesses da sociedade. Um fundo, criado por lei - a gestão pública do fundo 

e a destinação de seus recursos a uma fi nalidade coletiva, isto é, transindividual 

(e não individual, servindo a “indenização” para beneficiar exclusivamente 

vítima do dano), parece ser o mais adequado caminho - se utilizado de forma 

complementar às demais vias sancionatórias do ilícito civil - para regrar os danos 
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típicos da sociedade industrial sem que recaiamos - por vezes, por ingenuidade - 

nas armadilhas da desumanizante “lógica do mercado”.

Em suma, deve ser acompanhado o Relator, para dar provimento ao 

recurso especial e determinar que o Tribunal de origem arbitre o valor do dano 

moral coletivo, uma vez que é juridicamente cabível na espécie, e não pode o 

STJ apreciar os fatos para determinar seu valor.

Ante o exposto, acompanho integralmente o Min. Herman Bejamin para 

dar provimento ao recurso especial, em seus termos.

É como penso. É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.568.117-SP (2015/0292996-9)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Ministério Público Federal

Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social

EMENTA

Previdenciário. Recurso especial. Enunciado Administrativo n. 

2/STJ. Benefício assistencial. Falecimento do titular do benefício no 

curso do processo. Habilitação dos herdeiros para o recebimentos dos 

valores não pagos em vida. Possibilidade. Artigos 20 e 21 da Lei n. 

8.742/1993. Artigo 23 do Decreto n. 6.214/2007. Recurso especial 

provido.

1. No caso de benefício assistencial de prestação continuada, 

previsto na Lei n. 8.742/1993, não obstante o seu caráter personalíssimo, 

eventuais créditos existentes em nome do benefi ciário no momento de 

seu falecimento, devem ser pagos aos seus herdeiros, porquanto, já 

integravam o patrimônio jurídico do de cujus. Precedentes.

2. O caráter personalíssimo do benefício impede a realização 

de pagamentos posteriores ao óbito, mas não retira do patrimônio 
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jurídico do seu titular as parcelas que lhe eram devidas antes de seu 

falecimento, e que, por questões de ordem administrativa e processual, 

não lhe foram pagas em momento oportuno.

3. No âmbito regulamentar, o artigo 23 do Decreto n. 6.214/2007, 

garante expressamente aos herdeiros ou sucessores o valor residual não 

recebido em vida pelo benefi ciário,

4. Portanto, no caso de falecimento do benefi ciário no curso do 

processo em que fi cou reconhecido o direito ao benefício assistencial, 

é possível a habilitação de herdeiros do benefi ciário da assistencial 

social, para o recebimento dos valores não recebidos em vida pelo 

titular.

5. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte 

resultado de julgamento: “A Turma, por unanimidade, deu provimento ao 

recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).”

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Presidente), os Srs. Ministros 

Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.

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

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 27.3.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recurso especial 

interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão proferido pelo 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região que extinguiu o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IX, do CPC/1973, por entender 

que o direito ao benefício assistencial tem natureza personalíssima, sendo 
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intransmissível aos herdeiros da parte autora, extinguindo-se, portanto, com o 

seu falecimento, nos termos da seguinte ementa:

Previdenciário. Agravo legal. Artigo 557, § 1º, CPC. Benefício assistencial. Óbito 

da parte autora. Intransmissibilidade.

1. O benefício assistencial é direito personalíssimo, constituído intuito personae, 

cujo gozo é reconhecido àqueles que preenchem os requisitos contidos na Lei n. 

8.742/1993.

2. Extingue-se com a morte do beneficiário, não gerando direitos de 

transmissão a eventuais herdeiros.

3. O benefício assistencial por ter natureza personalíssima, extinguiu-se com 

o falecimento da parte Autora no curso da lide e, sendo intransmissível por 

disposição legal o direito material ora analisado (§ 1º do artigo 21 da Lei n. 

8.742/1993), impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito nos 

termos do artigo 267, inciso IX, do Código de Processo Civil.

4. O juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas 

partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos sufi cientes para lastrear 

sua decisão.

5. Salta evidente que não almeja a parte Agravante suprir vícios no julgado, 

buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que 

lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Agravo legal a que se nega provimento.

Em suas razões de recurso especial, o recorrente sustenta, além de dissídio 

jurisprudencial, ofensa aos artigos 21, § 1º, da Lei n. 8.742/1993 e 36, parágrafo 

único, do Decreto n. 4.712/2003, afi rmando que é direito dos herdeiros se 

habilitarem no processo para o recebimento dos créditos oriundos do benefício 

assistencial de prestação continuada, não’ pagos em vida ao titular do benefício, 

especialmente quando antes do óbito já houver sido proferida sentença, 

reconhecendo o direito.

O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso especial decorreu 

in albis.

Noticiam os autos que José Maria dos Santos, representado pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo, ajuizou ação em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social, objetivando a concessão de benefício assistencial.

Foi proferida sentença em 7.6.2001, julgando o pedido procedente.

Em 28.6.2001 foi interposta apelação pelo INSS.
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O autor da ação faleceu em 17.12.2004.

Em 13.9.2010, o Desembargador Federal Relator, de ofício, extinguiu o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IX, do CPC/1973, 

em decorrência do falecimento do autor, ficando prejudicada a análise da 

apelação interposta pelo INSS e da remessa ofi cial tipo por interposta.

Contra a mencionada decisão, o Ministério Público do Estado de São 

Paulo interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento pelo Tribunal de 

origem, nos termos da ementa supratranscrita.

No STJ, o Ministério Público Federal apresentou parecer a fl s. 321/325, 

opinando pelo provimento do recurso especial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Inicialmente é 

necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado 

Administrativo n. 2/STJ: “aos recursos interpostos com fundamento no 

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

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

interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça”.

O recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, por isso deve 

ser conhecido.

A questão recursal gira em torno da possibilidade de os herdeiros se 

habilitarem no curso do processo que reconheceu o direito ao recebimento de 

prestações de benefício assistencial, não pagas em vida ao titular do benefício, 

em razão do seu falecimento.

O benefício assistencial, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal 

de 1988, equivalente a um salário mínimo, pago mensalmente ao idoso ou a 

pessoa com defi ciência, que comprove não possuir meios de prover a sua própria 

existência, independentemente de qualquer contribuição à seguridade social.

Transcreve-se o referido dispositivo constitucional, in verbis:

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
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[...]

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 

de defi ciência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

A lei que regulamenta o direito ao benefício assistencial corresponde à Lei 

n. 8.742/1993, cujos artigos 20 e 21 merecem destaque, in verbis:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-

mínimo mensal à pessoa com defi ciência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 

anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 

nem de tê-la provida por sua família.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, 

o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta 

ou o padrasto, os irmãos solteiros, os fi lhos e enteados solteiros e os menores 

tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

§ 2º Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-

se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com defi ciência 

ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do 

salário-mínimo.

§ 4º O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo 

benefi ciário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro 

regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza 

indenizatória.

§ 5º A condição de acolhimento em instituições de longa permanência 

não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com defi ciência ao benefício de 

prestação continuada.

§ 6º A concessão do benefício fi cará sujeita à avaliação da defi ciência e do grau 

de impedimento de que trata o § 2º, composta por avaliação médica e avaliação 

social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional 

de Seguro Social - INSS.

§ 7º Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do 

beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu 

encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura.

§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3º deverá ser declarada pelo 

requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos 

previstos no regulamento para o deferimento do pedido.
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§ 9º Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem 

não serão computados para os fi ns de cálculo da renda familiar per capita a que se 

refere o § 3º deste artigo.

§ 10º Considera-se impedimento de longo prazo, para os fi ns do § 2º deste 

artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.

§ 11º Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão 

ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do 

grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento.

Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) 

anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem.

§ 1º O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as 

condições referidas no caput, ou em caso de morte do benefi ciário.

§ 2º O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua 

concessão ou utilização.

§ 3º O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais 

e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre 

outras, não constituem motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa 

com defi ciência.

§ 4º A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com 

defi ciência não impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os 

requisitos defi nidos em regulamento. (Grifo nosso)

Consubstanciado nos fundamentos constitucionais da erradicação da 

pobreza, da construção de uma sociedade livre, justa e solidária e do mínimo 

existencial, para a sua concessão é exigida a comprovação de defi ciência ou 

idade avançada; renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) 

do salário mínimo e, ainda; da incapacidade de prover a própria sobrevivência 

ou a do núcleo familiar, sendo certo que o requisito relativo à renda per capita 

foi relativizado pela jurisprudência do STJ, no Recurso Especial Repetitivo 

1.112.557/MG.

A concessão do benefício assistencial, conforme bem explicado por João 

Ernesto Aragonés Viana, em seu Curso de Direito Previdenciário, está sujeita 

à avaliação da defi ciência e do grau de incapacidade, composta por avaliação 

médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais 

do INSS. Caso o benefício seja concedido, deverá ser revisto a cada dois anos 

para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem.

Trata-se de um benefício de natureza personalíssima, porquanto é devido, 

de modo intransferível, apenas ao seu titular, em razão de suas condições 

pessoais, e somente por ele pode ser exercido.
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No âmbito regulamentar, o artigo 23 do Decreto n. 6.214/2007, garante 

expressamente aos herdeiros ou sucessores o valor residual não recebido em vida 

pelo benefi ciário, in verbis:

Art. 23. O Benefício de Prestação Continuada é intransferível, não gerando 

direito à pensão por morte aos herdeiros ou sucessores.

Parágrafo único. O valor do resíduo não recebido em vida pelo benefi ciário 

será pago aos seus herdeiros ou sucessores, na forma da lei civil.

O caráter personalíssimo do benefício assistencial impede a realização 

de pagamentos posteriores ao óbito, mas não retira do patrimônio jurídico do 

seu titular as parcelas que lhe eram devidas antes de seu falecimento, e que, 

por questões de ordem administrativa e processual, não lhe foram pagas em 

momento oportuno.

Nesse contexto, nenhum valor é devido aos sucessores após o óbito do 

benefi ciário, contudo é possível que os herdeiros se habilitem e prossigam no 

processo para o recebimento das parcelas devidas e não pagas ao titular durante 

a sua vida.

Importante destacar que há um aspecto sociológico que orienta 

a interpretação extensiva da Lei de Benefício Assistencial, autorizada pelo 

Poder Executivo por intermédio do regulamento, a permitir que os valores não 

recebidos em vida pelo titular do direito personalíssimo sejam recebidos pelos 

demais membros do núcleo familiar.

Razoável a compreensão de que também eles se benefi ciam, ainda que 

indiretamente, das prestações alimentares assistenciais. Entendo ser esta a 

interpretação concretizadora da dignidade da pessoa humana.

Destarte, não obstante o caráter personalíssimo do benefício assistencial, 

eventuais créditos existentes em nome do benefi ciário no momento de seu 

falecimento, devem ser pagos aos seus herdeiros, porquanto, já integravam o 

patrimônio jurídico do de cujus.

Acerca do tema, merece menção a refl exão do professor José Antonio 

Savaris:

Isso não signifi ca dizer que os valores não recebidos em vida por aquele que 

tinha direito ao benefício assistencial, em face do caráter personalíssimo da 

prestação assistencial, não devem ser pagos aos herdeiros do de cujus. Uma coisa 

é se dizer que o benefício é personalíssimo - e que, em razão disso, não pode ser 
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convertido em pensão por morte. Outra, bastante distinta, é dizer que tais valores, 

embora devidos, jamais integram o patrimônio jurídico de seu titular, a ponto de 

não serem transmissíveis a seus herdeiros, o que seria inaceitável. (Savaris, José 

Antonio. Direito Processual Previdenciário - 6ª ed. Curitiba: Alteridade Editora, 

2016)

No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, em recente 

julgado de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, aplicou a tese aqui 

proposta:

Previdenciário. Agravo interno no recurso especial. Benefício assistencial. 

Morte do autor no curso da ação. Extinção do processo. Direito dos herdeiros/

sucessores a receber eventuais parcelas até a data do óbito. Possibilidade. 

Precedentes.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que, apesar do caráter 

personalíssimo dos benefícios previdenciários e assistenciais, os herdeiros têm 

o direito de receber eventuais parcelas que seriam devidas ao autor que falece 

no curso da ação. Precedentes: AgRg no REsp 1.260.414/CE, Rel. Min. Laurita 

Vaz, Quinta Turma, DJe 26.3.2013; AgRg no Ag 1.387.980/PE, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.5.2012; AgRg no REsp 1.197.447/RJ, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2.2.2011.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.531.347/SP, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito 

Gonçalves, julgado em 15.12.2016, DJe 03.02.2017)

Esta também era a orientação fi rmada pela 3ª Seção, quando detinha a 

competência para o julgamento das questões previdenciárias, ilustrativamente:

Previdenciário. Processual Civil. Alegação de ofensa ao art. 535, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Omissão não confi gurada. Óbito do titular do 

benefício. Legitimidade ativa ad causam dos sucessores para postular em juízo 

o recebimento de valores devidos e não recebidos em vida pelo de cujus. Art. 

112 da Lei n. 8.213/1991. Precedentes. Acórdão recorrido em sintonia com esse 

entendimento. Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental 

desprovido.

1. A suposta afronta ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil não 

subsiste, porquanto o acórdão hostilizado solucionou a quaestio juris de 

maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu 

convencimento.

2. Na forma do art. 112 da Lei n. 8.213/1991, os sucessores de ex-titular - 

falecido - de benefício previdenciário detêm legitimidade processual para, em 
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nome próprio e por meio de ação própria, pleitear em juízo os valores não 

recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de habilitação em 

inventário ou arrolamento de bens.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.260.414/CE, Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, 

julgado em 19.3.2013, DJe 26.3.2013)

No mesmo sentido, destacam-se ainda as seguintes decisões proferidas 

pelos Ministros componentes da Primeira Seção: REsp 1.610.543/SP, Relator 

Ministro Herman Benjamin, DJe 6.9.2016; AREsp 866.635/SP, Ministro 

Relator Humberto Martins, DJe 15.3.2016; REsp 1.530.641/SP, Ministro 

Relator Og Fernandes, DJe 28.10.2015; AREsp 712.905/SP, Relator Ministro 

Napoleão Maia Nunes Filho, DJe 4.9.2015.

Cumpre registrar que os direitos personalíssimos só podem ser exercidos 

pelo seu próprio titular, o que não impede que, uma vez exercido, os herdeiros 

pleiteiem eventuais valores reconhecidamente devidos ao benefi ciário, mas não 

pagos em razão do seu falecimento.

Em casos análogos, o STJ tem aplicado esse entendimento:

Previdenciário e Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Renúncia à aposentadoria para obtenção de novo benefício, mais 

vantajoso. Possibilidade. Desnecessidade de restituição dos valores percebidos. 

Precedentes do STJ. Caráter personalíssimo. Direito não exercido, em vida, pelo 

titular. Agravo regimental improvido.

I. Agravo Regimental interposto em 16.06.2014, contra decisão publicada em 

11.06.2014, na vigência do CPC/1973.

II. Trata-se de ação ajuizada contra o INSS, na qual a autora objetiva a renúncia 

à aposentadoria especial que percebia seu falecido marido, desde 1º.09.1992, 

para fi ns de concessão de novo benefício, mais vantajoso, considerando o período 

de labor do de cujus, posterior à jubilação, com repercussão no valor do benefício 

de pensão por morte de que a autora, ora agravante, é titular.

III. Na forma da pacífica jurisprudência do STJ, por se tratar de direito 

patrimonial disponível, o segurado pode renunciar à sua aposentadoria, com o 

propósito de obter benefício mais vantajoso, no Regime Geral de Previdência 

Social ou em regime próprio de Previdência, mediante a utilização de seu tempo 

de contribuição, sendo certo, ainda, que tal renúncia não implica a devolução 

de valores percebidos (REsp 1.334.488/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do 

CPC/1973).

IV. Contudo, faz-se necessário destacar que o aludido direito é personalíssimo 

do segurado aposentado, pois não se trata de mera revisão do benefício de 
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aposentadoria, mas, sim, de renúncia, para que novo e posterior benefício, mais 

vantajoso, seja-lhe concedido.

Dessa forma, os sucessores não têm legitimidade para pleitear direito 

personalíssimo, não exercido pelo instituidor da pensão (renúncia e concessão de 

outro benefício), o que difere da possibilidade de os herdeiros pleitearem diferenças 

pecuniárias de benefício já concedido em vida ao instituidor da pensão (art. 112 da 

Lei n. 8.213/1991). Precedentes do STJ: REsp 1.222.232/PR, Rel. Ministro Sebastião 

Reis Júnior, DJe de 20.11.2013; AgRg no REsp 1.270.481/RS, Rel. Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe de 26.08.2013; AgRg no REsp 1.241.724/PR, 

Rel. Ministro Marco Aurelio Bellizze, Quinta Turma, DJe de 22.08.2013; AgRg no 

REsp 1.107.690/SC, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora 

Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe de 13.06.2013; AgRg no AREsp 436.056/

RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 10.03.2015; REsp 

1.515.929/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 26.05.2015.

V. Na espécie, a pretensão da parte autora, ora agravante, não pode ser 

acolhida, pois, considerando que a desaposentação não consiste na revisão do 

ato de concessão de aposentadoria, mas no seu desfazimento, pela renúncia, 

somente o titular da aposentadoria poderia fazê-lo, porquanto o direito 

é personalíssimo, e, no caso concreto, o de cujus não renunciou, em vida, à 

aposentadoria que lhe fora concedida, para obter outra, mais vantajosa, como 

ora se pretende, com repercussão na pensão por morte de que é titular a autora.

VI. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 492.849/RS, Segunda Turma, Relator Ministra Assusete 

Magalhães, julgado em 9.6.2016, DJe 21.6.2016) (Grifo nosso)

Previdenciário. Desaposentação. Direito personalíssimo. Benefício não 

requerido pelo titular do direito. Ilegitimidade ativa de sucessor previdenciário. 

Confi guração.

1. A autora, titular do benefício de pensão por morte de seu marido, pretende 

renunciar à aposentadoria do de cujus e requerer outra mais vantajosa, 

computando-se o tempo em que o instituidor da pensão, embora aposentado, 

continuou a trabalhar.

2. A desaposentação constitui ato de desfazimento da aposentadoria, pela 

própria vontade do titular, para fi ns de aproveitamento do tempo de fi liação para 

concessão de nova e mais vantajosa aposentadoria.

3. Trata-se de direito personalíssimo do segurado aposentado, porquanto não se 

vislumbra mera revisão do benefício de aposentadoria, mas, sim, de renúncia, para 

que novo e posterior benefício, mais vantajoso, seja-lhe concedido.

4. Os sucessores não têm legitimidade para pleitear direito personalíssimo, não 

exercido pelo instituidor da pensão (renúncia e concessão de outro benefício), o que 
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difere da possibilidade de os herdeiros pleitearem diferenças pecuniárias de benefício 

já concedido em vida ao instituidor da pensão (art. 112 da Lei n. 8.213/1991).

Recurso especial improvido.

(REsp 1.515.929/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, 

julgado em 19.5.2015, DJe 26.5.2015) (Grifo nosso)

Concluo, portanto, o entendimento de que, no caso de falecimento do 

benefi ciário no curso do processo em que se reconheceu o direito ao benefício 

assistencial, é possível a habilitação de seus herdeiros para o recebimento 

dos valores devidos ao titular, considerando a data entre o requerimento 

administrativo, se houver, ou da citação e o óbito do titular.

Assim, o presente recurso especial merece ser provido, para anular o 

acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para 

que habilite os herdeiros, nos termos da lei, e dê continuidade ao processo, com 

a apreciação da apelação interposta pelo INSS e da remessa ofi cial.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, V, do CPC/2015 c/c o artigo 

255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, nos termos da 

fundamentação.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.633.353-DF (2016/0277339-7)

Relatora: Ministra Assusete Magalhães

Recorrente: Fazenda Nacional

Recorrido: Amilcar Almeida de Souza Lima

Recorrido: Armando Henrique Gross de Araújo

Recorrido: Fernando Luiz Meneses Silva

Recorrido: Gladiston Gomes Filho

Recorrido: Hélio de Andrade Carvalho

Recorrido: Marco Antonio Fernandes

Recorrido: Nedio Venson

Recorrido: Sergio Lagos Motta
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Recorrido: Wiliam Cunha Maluf

Advogados: Maria Susana Minaré Braúna - DF002996

Mikaela Minaré Braúna - DF018225

Rafael Minaré Braúna - DF030607

EMENTA

Tributário e Processual Civil. Recurso especial. Controvérsia 

acerca da incidência de imposto de renda sobre o abono de permanência. 

Ausência de prequestionamento dos arts. 97, VI, 111, 175 e 176 

do CTN, 6º da Lei n. 7.713/1988, 7º da Lei n. 10.887/2004 e 462 

do CPC/1973. Prequestionamento confi gurado, quanto à questão 

federal infraconstitucional em torno dos arts. 43 do CTN e 543-C 

do CPC/1973. Acórdão recorrido que diverge da orientação fi rmada 

pelo STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia. Recurso 

especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, parcialmente provido.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do CPC/1973.

II. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária na qual se postula 

o reconhecimento da não incidência do Imposto de Renda sobre 

o abono de permanência, bem como a restituição dos valores 

pagos, a título desse tributo. Julgada improcedente a demanda, foi 

interposta Apelação, na qual os contribuintes insurgiram-se contra 

o reconhecimento da prescrição quinquenal de parcelas e contra 

a declaração de incidência do Imposto de Renda sobre o aludido 

abono. Em atenção ao princípio da eventualidade, ainda pleitearam a 

redução dos honorários de advogado. O Tribunal de origem manteve 

o reconhecimento da prescrição quinquenal de parcelas e deu parcial 

provimento à Apelação, para afastar a incidência do Imposto de Renda 

sobre as parcelas de abono de permanência recebidas pelos autores, 

invertendo o ônus da sucumbência. No Recurso Especial foi indicada 

contrariedade aos arts. 43, 97, VI, 111, 175 e 176 do CTN, 6º da Lei 

n. 7.713/1988, 7º da Lei n. 10.887/2004 e 462 e 543-C do CPC/1973. 

Em juízo de retratação, restou mantido o acórdão recorrido.

III. O Recurso Especial é inadmissível, por falta de 

prequestionamento, particularmente no que se refere à alegação de 
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contrariedade aos arts. 97, VI, 111, 175 e 176 do CTN, 6º da Lei n. 

7.713/1988, 7º da Lei n. 10.887/2004 e 462 do CPC/1973.

IV. Quanto à alegada ofensa aos arts. 43 do CTN e 543-C do 

CPC/1973, não procede a preliminar suscitada nas contrarrazões ao 

Recurso Especial, no sentido de que seria aplicável a Súmula 282 do 

STF, pois, no tocante a esses dois dispositivos legais, em particular, 

restou confi gurado o prequestionamento.

V. Embora conste, do acórdão recorrido, que o abono de 

permanência encontra-se previsto no § 19 do art. 40 da Constituição 

Federal, com a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional 

n. 41/2003, o Tribunal de origem decidiu, na realidade, a questão 

federal infraconstitucional relativa à incidência, sobre ele, do Imposto 

de Renda, cujo fato gerador não é defi nido nas retromencionadas 

disposições constitucionais, mas no art. 43 do CTN. Aliás, a Segunda 

Turma do STJ, ao julgar o AgRg no REsp 1.418.580/RS (Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 05.02.2014), enfrentou 

situação semelhante à dos presentes autos, ocasião em que proclamou 

que eventual contrariedade ao art. 40, § 19, da Constituição Federal, 

quando muito, constituiria ofensa reflexa ao referido dispositivo 

constitucional. O Plenário do STF, ao julgar o RE 688.001/RS (Rel. 

Ministro Teori Zavascki, DJe de 18.11.2013), deixou assentado que 

é de natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral a 

questão relativa à incidência do Imposto de Renda sobre o abono de 

permanência

VI. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-

C do CPC/1973, o REsp 1.192.556/PE, fi rmou o entendimento 

de que o abono de permanência, previsto no § 19 do art. 40 da 

Constituição Federal, no § 5º do art. 2º e no § 1º do art. 3º da 

Emenda Constitucional n. 41/2003, bem como no art. 7º da Lei n. 

10.887/2004, possui natureza remuneratória e sujeita-se ao Imposto 

de Renda, nos termos do art. 43 do CTN, visto que não há lei que 

considere tal abono como rendimento isento (STJ, REsp 1.192.556/

PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 

06.09.2010).

VII. Consoante consignado pela Segunda Turma, no julgamento 

do REsp 1.323.111/DF (Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 
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05.11.2012), “a dicção do art. 543-C, § 8º, do CPC inquestionavelmente 

prevê a faculdade de as instâncias de origem manterem, no reexame 

da causa, o acórdão que diverge da orientação fi xada pelo STJ no 

julgamento de recurso repetitivo. É necessário, entretanto, observar que 

a interpretação da norma em tela (art. 543-C, § 8º, do CPC) não pode 

ser feita exclusivamente pelo método literal. A Lei n. 11.672/2008, 

ao introduzir a técnica de julgamento do recurso repetitivo, teve por 

principal objetivo reduzir a grande quantidade de processos idênticos 

que engessam a prestação jurisdicional nos tribunais brasileiros, 

sobretudo no STJ. Dessa forma, a melhor maneira de compatibilizar 

a ausência de efeito vinculante com o escopo visado pela legislação 

processual é entender, em abrangência sistemática, que a faculdade de 

manter o acórdão divergente da posição estabelecida por este Tribunal 

Superior em julgamento no rito do art. 543-C do CPC somente é 

admissível quando, no reexame do feito (art. 543-C, § 7º, do CPC), o 

órgão julgador, expressa e minuciosamente, identifi ca questão jurídica 

que não foi abordada na decisão do STJ e que diferencia a solução 

concreta da lide”.

VIII. Não obstante a Segunda Turma, no supracitado REsp 

1.323.111/DF, haja adotado a técnica de cassação do acórdão recorrido, 

com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para 

rejulgamento da causa, em 2º Grau, conforme os parâmetros do 

paradigmático Recurso Especial repetitivo, no presente caso não se 

justifi ca a adoção da mesma técnica, pois os fundamentos utilizados 

pelo Tribunal de origem, para manter seu entendimento pela não 

incidência do Imposto de Renda sobre o abono de permanência 

– natureza indenizatória desse abono e inexistência de acréscimo 

patrimonial –, foram expressamente afastados, pela Primeira Seção do 

STJ, por ocasião do julgamento, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, 

do REsp 1.192.556/PE. Nesse sentido: STJ, REsp 1.329.722/AM, 

Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13.03.2015.

IX. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, 

parcialmente provido, para declarar a incidência do Imposto de Renda 

sobre o abono de permanência, e, em consequência, julgar a ação 

improcedente, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de 

origem, tão somente para que prossiga, no julgamento da Apelação, 

quanto ao pedido de redução dos honorários de advogado.
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ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conhecer em parte do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial 

provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin e Og Fernandes 

votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.

Brasília (DF), 18 de abril de 2017 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 26.4.2017

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Recurso Especial, 

interposto pela Fazenda Nacional, em 17.05.2013, com fundamento no art. 

105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do TRF/1ª Região, assim 

ementado:

Tributário. Processual Civil. Prescrição. Imposto de renda sobre abono 

permanência. Natureza indenizatória. Não incidência. Art. 3º, § 1º, da EC n. 

41/2003.

1. A segunda parte do art. 4º da LC n. 118/2005 foi declarada inconstitucional, 

e considerou-se válida a aplicação do novo prazo de cinco anos apenas às ações 

ajuizadas a partir de 9 de junho de 2005 – após o decurso da vacatio legis de 

120 dias (STF, RE 566.621/RS, rel. ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 

11.10.2011).

2. Em razão da ilegalidade do Ato Declaratório Interpretativo SRF n. 24/2004, 

não incide imposto de renda sobre rendimentos percebidos a título de abono 

permanência (TRF1ª, EI 0015184-40.2005.4.01.3400/DF, Corte Especial, julgado 

em 29.2.2012).

3. Apelação a que se dá parcial provimento (fl . 149e).

Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados.

No Recurso Especial, a parte recorrente indicou contrariedade aos arts. 

43, 97, VI, 111, 175 e 176 do CTN, 6º da Lei n. 7.713/1988, 7º da Lei n. 
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10.887/2004 e 462 e 543-C do CPC/1973, e apresentou as seguintes razões 

recursais:

Da contrariedade ao arts. 462 e 543-C do CPC. Julgamento pela 1ª Seção do 

STJ do recurso representativo da controvérsia.

É bem de ver que o v. acórdão apesar da preexistência de julgamento pela 1ª 

Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão objeto da controvérsia, o qual, 

inclusive, submeteu-se à regra do art. 543-C do CPC (regime dos recursos repetitivos), 

não deu provimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.

Precisamente em 25.08.2010, antes, pois, da prolação do acórdão que julgou 

os embargos de declaração, o eg. STJ, através de sua 1ª Seção, julgou o recurso 

especial representativo da controvérsia (REsp 1.192.556/PE), acolhendo a tese 

fazendária de que incide Imposto de Renda sobre o abono de permanência, por 

representar acréscimo patrimonial. (...)

Vê-se, pois, que o decidido pelo eg. STJ coaduna-se com a tese fazendária exposta 

nessa apelação, razão por que, em atenção ao disposto no art. 543-C do CPC, 

caberia a este Tribunal Regional, até mesmo por economia processual, adequar 

o acórdão embargado, levando-se em consideração o julgamento da 1ª Seção 

do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, evitando, assim, desnecessário 

julgamento pela instância especial sobre questão já consolidada. (...)

Ainda que assim não fosse, incidiria na espécie o art. 462 do CPC: “Se, depois da 

propositura da ação, algum fato constitutivo, modifi cativo ou extintivo do direito 

infl uir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou 

a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.”

Pelo exposto, ao não proceder dessa forma, o acórdão violou os referidos 

artigos.

Da contrariedade dos artigos 43, 97, inciso VI, 111, 175, 176, todos do 

Código Tributário Nacional, 6º da Lei n. 7.713/1988 e 7º da Lei n. 10.887/2004.

Em atenção ao princípio da eventualidade, adentraremos, a seguir, nas outras 

violações existentes no r. acórdão.

Da natureza remuneratória do abono de permanência

Toda a controvérsia acerca da incidência ou não do Imposto de Renda sobre 

o abono de permanência reside na defi nição da real natureza desse instituto. Ao 

contrário do que pretende fazer crer a parte, o abono de permanência constitui 

parcela remuneratória e, como tal, está sujeito à incidência do Imposto de Renda, 

conforme se demonstrará.

(...)

Em um montante correspondente ao valor da contribuição previdenciária 

anteriormente recolhida, o abono de permanência constitui nada mais do que 

uma espécie de gratifi cação que busca estimular o servidor a permanecer em 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

524

atividade, possibilitando o aproveitamento da experiência adquirida no exercício 

da função pública e o evidente retardo no pagamento dos inúmeros benefícios 

que oneram o órgão previdenciário.

Segundo as lições de Hely Lopes Meirelles (in ‘Direito Administrativo Brasileiro’, 

28ª ed., Malheiros), os adicionais de cunho remuneratório são aqueles concedidos 

a título defi nitivo ou transitório pela decorrência do tempo de serviço (ex facto 

temporis), pelo desempenho de funções especiais (ex facto offi  cci), em razão das 

condições anormais em que se realiza o serviço (propter laborem) ou, fi nalmente, 

em razão das condições pessoais do servidor (propter personam).

Por outro lado, “as indenizações não são rendimentos. Elas apenas recompõem 

o patrimônio das pessoas. Nelas, não há geração de rendas ou acréscimos 

patrimoniais (proventos) de qualquer espécie. Não há riquezas novas disponíveis, 

mas reparações, em pecúnia, por perdas de direitos. Na indenização, como é 

pacífi co, há compensação, em pecúnia, por dano sofrido. Noutros termos, o direito 

ferido é transformado numa quantia de dinheiro”, como bem salientou Alexandre 

Barros Castro (in ‘Sujeição Passiva no Imposto sobre a Renda’, Saraiva, 2004, não 

sendo os grifos do original).

Tomando essas defi nições como parâmetro, nota-se, claramente, que o abono 

de permanência constitui um adicional remuneratório propter personam, pois 

a sua concessão somente se dá em virtude de condições pessoais do servidor 

optante, qual seja, o atendimento dos requisitos previstos no § 1º, inciso III, alínea 

‘a’, do artigo 40, da Constituição Federal, e não em virtude de uma recomposição 

por um dano sofrido pelo servidor.

Dessa forma, embora o abono de permanência tenha como base o valor 

anteriormente devido a título de contribuição previdenciária, ele não impede a 

fruição do direito à aposentadoria voluntária. Assim, não há a perda do exercício 

do direito à aposentadoria voluntária (como ocorre no caso de férias e licenças 

não gozadas), pois o servidor continua plenamente habilitado a requerer a 

aposentadoria no momento em que entender devido.

Seguindo essa linha de raciocínio, o abono de permanência não pode ser 

caracterizado como indenização, pois:

1) não é pago em decorrência de despesas ou adiantamentos feitos pelo 

servidor em proveito da União;

2) não se trata de recompensa, uma vez que o servidor continua a exercer as 

mesmas funções anteriormente executadas;

3) não é reparação pecuniária de danos ou prejuízos, posto que o direito à 

aposentadoria permanece pleno;

4) não se trata de relação de seguro, onde ocorrida a hipótese prevista no 

contrato, o segurador indeniza o segurado; e

5) não é reparação por dano moral, pelo contrário, é medida que valoriza o 

servidor público experiente.
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Ademais, é impossível reconhecer a natureza indenizatória do abono de 

permanência, já que este não se destina a ressarcir o servidor por gastos realizados 

em razão de sua função. A natureza indenizatória de determinada parcela da 

remuneração somente poderá ser verifi cada quando existir recomposição do 

status quo ante, ou seja, quando uma situação jurídica já estabelecida não foi 

devidamente fruída por fatos alheios à vontade de seu titular, causando a perda 

efetiva do direito pleiteado.

Não se pode olvidar, ainda, que o abono de permanência é obtido mediante 

requerimento expresso do servidor interessado em permanecer em atividade, 

procedimento completamente incompatível com a idéia de indenização. 

Não se afigura plausível que o servidor venha a requerer, espontaneamente, 

procedimento que possa lhe causar dano a ponto de ensejar uma futura 

indenização.

Assim, dúvidas não restam de que o abono de permanência constitui verba 

de natureza remuneratória, sendo que “o imposto de renda será calculado sobre o 

salário mais o abono (...)”, conforme registrado por Sérgio Pinto Martins na obra 

‘Reforma Previdenciária’, 2ª ed., Editora Altas.

Da incidência do imposto de renda

A incidência do Imposto de Renda encontra baliza constitucional: recairá sobre 

rendas e proventos de qualquer natureza (art. 153, inciso III).

O Código Tributário Nacional, por sua vez, estabelece a delimitação do fato 

gerador do Imposto de Renda como aquisição de disponibilidade econômica 

ou jurídica: (a) de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho 

ou da combinação de ambos e (b) de proventos de qualquer natureza, assim 

entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos na hipótese anterior 

(art. 43).

Apesar das inúmeras teorias e da interminável polêmica acerca do sentido da 

palavra renda (e mesmo da expressão proventos de qualquer natureza), entende-se 

presente um traço absolutamente característico: o acréscimo patrimonial.

Note-se que os proventos são acréscimos patrimoniais não compreendidos 

no conceito de renda. Esta última, portanto, envolve necessariamente acréscimos 

patrimoniais (fruto do trabalho, do capital ou de ambos). O acréscimo patrimonial 

é o elemento comum aos dois conceitos (de renda e de proventos), consagrando 

a opção legislativa pelo critério da renda-acréscimo.

(...)

Com estes marcos limitadores, atribui-se ao legislador ordinário a liberdade de 

defi nir as situações em que o acréscimo patrimonial está presente e aquelas em 

que ele não se realiza. Trata-se de dar contornos precisos, aplicáveis e operacionais 

ao campo material de incidência previsto e demarcado pela Constituição Federal 

e pelo Código Tributário Nacional.
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Identifi cado um ganho, um ingresso ou o “auferimento de algo”, nas palavras 

do Ministro Carlos Velloso, impõe-se, para escapar à tributação, caracterizá-lo: (a) 

como um falso acréscimo patrimonial ou (b) como benefi ciário de imunidade ou 

isenção.

O falso ou aparente acréscimo patrimonial, refratário à incidência do Imposto 

de Renda, pressupõe uma mutação patrimonial meramente qualitativa. Para 

reparar a perda de parte do patrimônio, ingressa neste mesmo patrimônio 

um bem distinto, na natureza ou qualidade, mas de mesmo valor. Portanto, 

fi ca afastada a idéia de acréscimo patrimonial em sentido próprio ou estrito. 

A indenização é o exemplo por excelência do “falso acréscimo patrimonial”. 

Para reparar o dano causado, a perda experimentada, entrega-se, normalmente 

em dinheiro, em moeda de curso forçado, em pecúnia, uma recomposição 

patrimonial.

Ademais, existem verdadeiros acréscimos patrimoniais não tributados porque 

alcançados por disposição constitucional ou legal exonerativa. No primeiro caso, 

temos as imunidades tributárias. Para os últimos, temos as isenções previstas na 

legislação infraconstitucional de regência.

No caso dos autos, não há como prosperar a tese de não incidência do Imposto 

de Renda sobre o abono de permanência, pois não se trata de um “falso acréscimo 

patrimonial” e, tampouco, de uma espécie de reparação de direito suprimido do 

patrimônio do trabalhador.

Por outro lado, ainda que se entenda que o abono de permanência seja uma 

verba de caráter indenizatório, o que se admite apenas para argumentação, 

nem toda verba com essa natureza é isenta do Imposto de Renda, conforme já 

decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

Tributário. Imposto de renda. Pagamento a empregado, por ocasião 

da rescisão do contrato. Gratificação a título espontâneo. Férias 

proporcionais. Adicional de 1/3 sobre férias. Natureza. Regime tributário 

das indenizações. Distinção entre indenização por danos ao patrimônio 

material e ao patrimônio imaterial. Precedentes (REsp 674.392-SC e REsp 

637.623-PR).

1. O imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza tem 

como fato gerador, nos termos do art. 43 e seus parágrafos do CTN, 

os “acréscimos patrimoniais”, assim entendidos os acréscimos ao 

patrimônio material do contribuinte.

2. Indenização é a prestação destinada a reparar ou recompensar o 

dano causado a um bem jurídico. Os bens jurídicos lesados podem ser (a) 

de natureza patrimonial (= integrantes do patrimônio material) ou (b) de 

natureza não-patrimonial (= integrantes do patrimônio imaterial ou moral), 
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e, em qualquer das hipóteses, quando não recompostos in natura, obrigam 

o causador do dano a uma prestação substitutiva em dinheiro.

3. O pagamento de indenização pode ou não acarretar acréscimo 

patrimonial, dependendo da natureza do bem jurídico a que se refere. 

Quando se indeniza dano efetivamente verifi cado no patrimônio material 

(= dano emergente), o pagamento em dinheiro simplesmente reconstitui 

a perda patrimonial ocorrida em virtude da lesão, e, portanto, não acarreta 

qualquer aumento no patrimônio. Todavia, ocorre acréscimo patrimonial 

quando a indenização (a) ultrapassar o valor do dano material verifi cado 

(= dano emergente), ou (b) se destinar a compensar o ganho que deixou 

de ser auferido (= lucro cessante), ou (c) se referir a dano causado a 

bem do patrimônio imaterial (= dano que não importou redução do 

patrimônio material).

4. A indenização que acarreta acréscimo patrimonial confi gura fato 

gerador do imposto de renda e, como tal, fi cará sujeita a tributação, a 

não ser que o crédito tributário esteja excluído por isenção legal, como 

é o caso das hipóteses dos incisos XVI, XVII, XIX, XX e XXIII do art. 39 do 

Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, 

aprovado pelo Decreto n. 3.000, de 31.03.1999.

(...)

7. Recurso especial parcialmente provido (STJ - Superior Tribunal de 

Justiça; Classe: REsp - Recurso Especial - 644.840; Processo: 200400289239; 

UF: SC; Órgão Julgador: Primeira Turma; Data da decisão: 21.06.2005; 

Documento: STJ000622571; Fonte DJ data: 1º.07.2005 página: 390; 

Relator(a) Teori Albino Zavascki; Decisão: Unânime).

Da interpretação literal e restritiva das isenções

Não se pode perder de vista, também, o fato de que, nos termos do artigo 111, 

inciso II, do Código Tributário Nacional, a legislação que disponha sobre isenção 

deve ser interpretada literal e restritivamente, in verbis:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha 

sobre:

I – (...)

II – outorga de isenção;

III – (...)

Assim, em que pese o fato do artigo 4º da Lei n. 10.887/2004 ter vedado a 

incidência da contribuição previdenciária sobre o abono de permanência (por 

fi nalidade óbvia, diga-se de passagem), esta vedação não pode ser interpretada 
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de forma extensiva para afastar a incidência do Imposto de Renda. Se assim 

quisesse o Legislador, o dispositivo legal teria redação expressa nesse sentido.

(...)

Portanto, para haver isenção, é necessário o cumprimento expresso da 

legislação que a concede, não se permitindo qualquer interpretação extensiva 

das condições e requisitos ali especifi cados (fl s. 180/189e).

Ao fi nal, requereu-se “que o recurso especial seja admitido e provido, 

para que o acórdão regional seja reformado, tendo em vista a contrariedade e 

a negativa de vigência consubstanciada no reconhecimento da não incidência 

de imposto de renda sobre o abono de permanência pago aos substituídos do 

recorrido” (fl . 189e).

Após apresentadas as contrarrazões (fls. 193/198e), o Presidente do 

Tribunal de origem devolveu os autos à Turma julgadora, para os fi ns do art. 

543-C do CPC/1973 (fl s. 200/201e).

Em juízo de retratação, restou mantido o acórdão recorrido, mediante 

acórdão que recebeu a seguinte ementa:

Processual Civil, Constitucional e Tributário. Recurso especial. Recurso 

repetitivo julgado pelo STJ. Juízo de retratação. Art. 543-C, § 7º, II, do CPC. Abono 

de permanência. Natureza indenizatória. Imposto de renda. Não incidência. Acórdão 

mantido.

1. A existência de julgado divergente do STJ, proferido na sistemática do art. 543-C 

do CPC, não torna obrigatória a retratação por esta Corte. Inteligência do disposto 

nos §§ 7º e 8º do art. 543-C do CPC.

2. A orientação fi rmada na Sétima e Oitava Turmas desta Corte, e confi rmada 

por unanimidade em recentes julgamentos da Quarta Seção, é de que o abono de 

permanência instituído pelo § 1º do art. 3º da EC 41/2003 — que acrescentou o § 

19 ao art. 40, II, da CF — tem natureza indenizatória e não configura acréscimo 

patrimonial, o que afasta a incidência do imposto de renda.

3. Acórdão mantido. Determinado o encaminhamento dos autos à Presidência 

(fl . 219e).

Após, a parte recorrente requereu “o envio dos presentes autos à Presidência 

do Tribunal para que ocorra, nos termos do artigo 543-C do CPC, o juízo de 

admissibilidade do Recurso Especial já interposto” (fl . 227e).

Após reiteradas as contrarrazões (fl s. 231/232e) e admitido o Recurso 

Especial (fl s. 234/235e), os autos foram encaminhados a este Tribunal.

É o relatório.
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VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): O Recurso Especial deve 

ser parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

De início, cumpre registrar que, na origem, trata-se de Ação Ordinária 

ajuizada, em 07.04.2010, por Amilcar Almeida de Souza Lima e Outros, em 

face da União (Fazenda Nacional), na qual se postula o reconhecimento da não 

incidência do Imposto de Renda sobre o abono de permanência, bem como a 

restituição dos valores pagos, a título desse tributo.

Julgada improcedente a demanda, foi interposta Apelação, na qual os 

contribuintes insurgiram-se contra o reconhecimento da prescrição quinquenal 

e contra a declaração de incidência do Imposto de Renda sobre o abono de 

permanência. Em atenção ao princípio da eventualidade, ainda pleitearam 

a redução dos honorários de advogado. O Tribunal de origem manteve o 

reconhecimento da prescrição quinquenal e deu parcial provimento à Apelação, 

apenas para afastar a incidência do Imposto de Renda sobre as parcelas de 

abono de permanência recebidas pelos autores, nos termos do voto condutor do 

acórdão recorrido, a seguir reproduzido, na íntegra:

Prescrição:

A Corte Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade da segunda 

parte do art. 4º da LC n. 118/2005 (ArgInc 2006.35.02.001515-0/GO), e assentou, 

inclusive, que a aplicação da LC n. 118/2005 se refere a fatos geradores posteriores 

à sua vigência, e não importa a data de ajuizamento da ação.

O Supremo Tr ibunal  Federal  rat i f icou o entendimento pela 

inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4º da LC n. 118/2005, porém, 

considerou-se válida a aplicação do novo prazo de cinco anos apenas às ações 

ajuizadas a partir de 9 de junho de 2005 – após o decurso da vacatio legis de 

120 dias (STF, RE 566.621/RS, Rel. ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 

11.10.2011).

Com a ressalva de meu entendimento, e uma vez que a ação foi ajuizada 

depois de 7.4.2010, adoto a conclusão da Corte Suprema, proferida em recurso 

julgado na sistemática da repercussão geral, em homenagem aos princípios da 

segurança jurídica e da celeridade processual.

Mérito:

A controvérsia tratada nos autos diz respeito à incidência de imposto 

de renda sobre o abono de permanência instituído pelo art. 3º, § 1º, da EC 

41/2003, que acrescentou ao art. 40, II, da Constituição o § 19, que assim dispõe:
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§ 19. O servidor que trata este artigo que tenha completado as exigências 

para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por 

permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente 

ao valor da contribuição previdenciária até completar as exigências para 

aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

Em uma interpretação teleológica do dispositivo constitucional acima 

transcrito, verifi ca-se que a intenção do legislador é de recompor o patrimônio do 

servidor que, em condições de se aposentar, continua trabalhando.

Dessa forma, dado o interesse da Administração em manter os referidos 

servidores ativos, foi instituído o abono permanência, para compensar a perda do 

trabalhador diante da opção de continuar prestando seus serviços.

Entendo, pois, que o abono de permanência não se traduz em acréscimo 

patrimonial, mas em indenização paga ao servidor.

Nessa linha de intelecção, a Corte Especial deste TRF, no julgamento do EI 

0015184-40.2005.4.01.3400/DF, em 29.2.2012, por maioria, vencido relator, 

consolidou o entendimento de que, em razão da ilegalidade do Ato Declaratório 

Interpretativo SRF n. 24/2004, não incide imposto de renda sobre rendimentos 

percebidos a título de abono permanência.

No caso dos autos, a Administração não pode proibir a aposentadoria, mas, 

como lhe é mais conveniente manter o servidor em seus quadros, paga-lhe 

indenização no mesmo valor da contribuição que deixaria de ser descontada em 

seu salário, caso viesse a se aposentar.

Ainda, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, órgão de controle externo do 

Poder Judiciário estabeleceu terem essas verbas caráter indenizatório.

Dispositivo:

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, apenas para declarar a 

não incidência de imposto de renda de pessoas físicas sobre as parcelas de abono 

de permanência recebidas pelos autores, inverto os ônus da sucumbência, e 

condeno a Fazenda Nacional ao ressarcimento das custas adiantadas.

É o voto (fl s. 145/146e, texto original sem destaques em negrito).

Em juízo de retratação, restou mantido o acórdão recorrido, nos termos do 

seguinte voto proferido pela Relatora, Desembargadora Federal Maria do Carmo 

Cardoso:

Os §§ 7º e 8º do art. 543-C do CPC, que versam sobre a sistemática adotada 

no processamento do recurso especial representativo de controvérsia, têm o 

seguinte teor:
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§ 7º Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos 

especiais sobrestados na origem:

I – terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir 

com a orientação do Superior Tribunal de Justiça; ou 

II – serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o 

acórdão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

§ 8º Na hipótese prevista no inciso II do § 7º deste artigo, mantida a decisão 

divergente pelo tribunal de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do 

recurso especial.

A existência de julgado divergente do STJ, proferido na sistemática do 

art. 543-C do CPC, portanto, não torna obrigatória a retratação por esta 

Corte, pois se admite a manutenção da decisão divergente.

Discute-se nos autos a incidência de imposto de renda sobre o abono de 

permanência disciplinado no § 19 do art. 40 da Constituição, incluído pela EC 

41/2003.

A Emenda Constitucional 20/1998 – antes mesmo da alteração advinda 

da EC 41/2003 – já previa que o servidor que completasse a exigência para a 

aposentadoria integral estaria isento da contribuição previdenciária:

Art. 3º - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer 

tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência 

social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta 

Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, 

com base nos critérios da legislação então vigente.

§ 1º - O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as 

exigências para aposentadoria integral e que opte por permanecer em 

atividade fará jus à isenção da contribuição previdenciária até completar 

as exigências para aposentadoria contidas no art. 40, § 1º, III, a, da 

Constituição Federal (Sem grifo no original).

A redação desse dispositivo demonstra que a origem constitucional do abono 

de permanência mantinha características que o imunizavam da incidência do 

imposto de renda.

Com o advento da EC 41/2003, o que era isenção passou a ser denominado 

abono, e estabeleceu-se que o servidor que tenha completado as exigências para 

a aposentadoria voluntária, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a 

um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária 

até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

A constituição histórica do instituto do abono de permanência, nascido sob 

a denominação de isenção, apresenta características de natureza nitidamente 
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previdenciárias, não patrimoniais e, portanto, não passíveis de incidência 

tributária.

Como bem ressaltado pelo desembargador federal Luciano Tolentino Amaral 

nos votos proferidos sobre a matéria, a expressão equivalente empregada no 

dispositivo referido não pode ter sua exegese apenas na vertente matemática, 

de igualdade de valor, mas, numa compreensão maior, deveria manter 

a sua equivalência jurídica. Uma vez que não incide imposto de renda sobre 

a contribuição previdenciária, pelo mesmo fundamento, não poderá incidir 

sobre o abono de permanência, estipulado para ser de valor equivalente ao da 

mencionada contribuição.

Deve-se ter presente, ademais, o fato de que os dispositivos normativos acima 

citados foram instituídos por meio de emendas constitucionais tendentes a 

restringir direitos fundamentais de matriz social, haja vista que o contexto político 

existente à época, de crise nas contas da Previdência Social, impunha o ajuste 

macroeconômico restritivo dos gastos públicos.

Diante do contexto político e econômico que fomentou as alterações 

normativas do ordenamento jurídico referentes à Seguridade Social, e da 

hermenêutica da Constituição Federal de 1988, é apropriado considerar que a 

mencionada isenção do imposto de renda, depois denominada abono de 

permanência, apresenta nítido caráter indenizatório, em contraprestação à 

restrição de direitos, no caso, ao direito à aposentadoria.

Assim, os institutos da isenção e do abono de permanência, ainda que 

por dispositivos diferentes, nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, 

consagram um mesmo propósito político-normativo: compensar o adiamento 

do usufruto do direito à aposentação previsto pelo constituinte originário e 

posteriormente reformado.

A possibilidade de anuência do contribuinte a esse adiamento não caracteriza 

liberalidade – pois a imposição do fator previdenciário opera em seu desfavor 

– nem tampouco descaracteriza sua natureza restritiva de direitos, passível, 

portanto, de indenização.

No caso em foco, tipifi cam-se precisamente o não auferimento de algo, a 

título oneroso e as duas condições apresentadas como justifi cadoras da não 

tributação: caracterizar-se (a) como um falso acréscimo patrimonial e (b) como 

benefi ciário de imunidade ou isenção.

Esse entendimento vem sendo reiteradamente aplicado pelas 7ª e 8ª Turmas 

desta Corte. A Quarta Seção, em julgados unânimes, reafirmou o caráter 

indenizatório do abono de permanência, conforme as seguintes ementas:

Constitucional e Tributário. Embargos infringentes. Imposto de renda: não 

incidência. Abono de permanência. Direito individual constitucional. Natureza 

jurídica.
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1. O abono de permanência instituído pelo art. 3º, § 1º, da EC 41/2003, 

que acrescentou o § 19 ao art. 40, II, da CF, tem natureza indenizatória 

e não configura acréscimo patrimonial, o que afasta a incidência do 

imposto de renda (TRF1, EI 0015184-40.2005.4.01.3400/DF, e-DJF1 de 

22.2.2012).

2. Embargos infringentes opostos pela Fazenda Nacional a que se nega 

provimento (EIAC 0026489-79.2009.4.01.3400/DF, da minha relatoria, Quarta 

Seção, unânime, e-DJF1 de 5.11.2013).

Constitucional, Tributário e Processual Civil. Ação sob rito ordinário. 

Abono de permanência. Natureza jurídica. Parcela indenizatória. Direito 

Constitucional estabelecido em equivalência ao valor da contribuição 

previdenciária. Imposto de renda: não-incidência. Embargos infringentes não 

providos.

1. O abono de permanência constitui forma de compensação ao servidor 

ou ao magistrado que, mesmo após o preenchimento dos requisitos para a 

aposentação voluntária, permanece em atividade, não usufruindo do direito 

adquirido à percepção da aposentadoria, revelando-se a nítida natureza 

indenizatória deste benefício, equiparado ao pagamento de férias ou de 

licença-prêmio não gozadas.

2. No uso do poder constituinte reformador derivado, o legislador teve o 

claro intuito de incentivar a permanência em atividade do servidor o qual, 

em condições de se aposentar, continua trabalhando, minimizando os custos, 

cumulativos, da Administração Pública, com o pagamento de proventos da 

inatividade e remuneração de um novo servidor.

3. “A expressão ‘equivalente’ empregada no art. 40, § 19, da Constituição 

Federal de 1988, não pode ter sua exegese apenas na vertente matemática, 

de igualdade de valor, mas, numa compreensão maior, deve manter sua 

equivalência jurídica. Se não incide o Imposto de Renda sobre a contribuição 

previdenciária, tampouco deverá incidir sobre o abono de permanência, 

estipulado para ser de valor equivalente ao da mencionada contribuição” 

(Precedente: AC 2008.37.00.007785-2/MA, Sétima Turma, na relatoria para o 

acórdão do Desembargador Luciano Tolentino Amaral, REPDJ de 22.02.2013, 

p. 470).

4. Embargos Infringentes não providos (EIAC 0034664-62.2009.4.01.3400/

DF, relator convocado juiz federal Rodrigo de Godoy Mendes, Quarta Seção, 

unânime, e-DJF1 de 11.10.2013).

Não desconheço a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afasta 

a existência de repercussão geral e reconhece a natureza infraconstitucional 

da questão atinente à incidência de imposto de renda sobre o abono de 

permanência:
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Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. 

Incidência de imposto de renda sobre o abono de permanência. Natureza 

jurídica da verba. Ausência de matéria constitucional.

1. O exame do recurso extraordinário permite constatar que, de fato, a 

hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem 

que se discuta o seu sentido à luz da Constituição.

2. O Supremo Tribunal Federal já fi rmou o entendimento de que a discussão 

a respeito do caráter indenizatório ou não de determinada verba, para fi ns de 

incidência de imposto de renda, trata-se de matéria infraconstitucional.

Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 640.343 AgR, Rel. 

Ministro Roberto Barroso, DJe de 12.9.2013).

Não obstante tal posicionamento, uma vez que a matéria não foi afetada nem 

julgada em sede de repercussão geral, nem objeto de súmula vinculante, deve 

prevalecer a tese aplicada no acórdão recorrido.

Ante o exposto, em juízo de retratação, mantenho o julgado.

Remetam-se os autos à Presidência desta Corte para as devidas providências.

É como voto (fl s. 214/218e, texto original não destacado em negrito).

Preliminarmente, como se constata por simples leitura dos votos acima 

reproduzidos, o Recurso Especial é inadmissível, por falta de prequestionamento, 

particularmente no que se refere à alegação de contrariedade aos arts. 97, VI, 

111, 175 e 176 do CTN, 6º da Lei n. 7.713/1988, 7º da Lei n. 10.887/2004 e 

462 do CPC/1973.

Entretanto, em relação à alegada ofensa aos arts. 43 do CTN e 543-C do 

CPC/1973, não procede a preliminar suscitada nas contrarrazões ao Recurso 

Especial, no sentido de que seria aplicável a Súmula 282 do STF, pois, no 

tocante a esses dois dispositivos legais, em particular, restou confi gurado o 

prequestionamento, como evidenciam os trechos dos acórdãos recorridos acima, 

destacados em negrito.

Ainda em preliminar, embora conste, do capítulo do acórdão recorrido, 

referente ao mérito da causa, que o abono de permanência encontra-se previsto 

no § 19 do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pelo art. 3º da 

Emenda Constitucional n. 41/2003, o Tribunal de origem decidiu, na realidade, 

a questão federal infraconstitucional relativa à incidência, sobre ele, do Imposto 

de Renda, cujo fato gerador não é defi nido nas retromencionadas disposições 

constitucionais, mas no art. 43 do CTN.
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Aliás, a Segunda Turma do STJ, ao julgar o AgRg no REsp 1.418.580/

RS (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 05.02.2014), enfrentou 

situação semelhante à dos presentes autos, ocasião em que proclamou que 

eventual contrariedade ao art. 40, § 19, da Constituição Federal, quando muito, 

constituiria ofensa refl exa ao referido dispositivo constitucional.

Confi ram-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes do STF:

Direito Tributário. Imposto de renda. Abono de permanência. Discussão quanto 

à natureza jurídica da verba. Debate de âmbito infraconstitucional. Eventual 

violação refl exa da Constituição da República não viabiliza o manejo do recurso 

extraordinário. Acórdão recorrido publicado em 12.8.2011. A discussão travada nos 

autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação 

da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido 

e não provido (STF, AgRg no ARE 733.257/MG, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira 

Turma, DJe-202, de 11.10.2013).

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Incidência 

de imposto de renda sobre o abono de permanência. Natureza jurídica da verba. 

Ausência de matéria constitucional. O exame do recurso extraordinário permite 

constatar que, de fato, a hipótese envolveria alegadas violações à legislação 

infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. O 

Supremo Tribunal Federal já fi rmou o entendimento de que a discussão a respeito 

do caráter indenizatório ou não de determinada verba, para fi ns de incidência de 

imposto de renda, trata-se de matéria infraconstitucional. Precedentes. Agravo 

regimental a que se nega provimento (STF, AgRg no ARE 640.343/DF, Rel. Ministro 

Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-179, de 12.09.2013).

Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Abono 

de permanência. Imposto de renda. Incidência. Matéria infraconstitucional. 

Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (STF, AgRg no ARE 

665.800/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Segunda Turma, DJe-162, de 

20.08.2013).

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Incidência 

de imposto de renda sobre abono de permanência. Natureza jurídica da verba. 

Análise de norma infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Agravo 

regimental ao qual se nega provimento (STF, AgRg no ARE 691.857/DF, Rel. Ministra 

Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-184, de 19.09.2012).

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Incidência 

de imposto de renda sobre o abono de permanência. Natureza jurídica da verba. 

Ofensa refl exa. Precedentes. Agravo não provido. 1. A jurisprudência desta Corte 

fi rmou-se no sentido de que a controvérsia sobre o caráter indenizatório ou não de 
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determinada verba, para fi ns de incidência de imposto de renda, situa-se em âmbito 

infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido (STF, AgRg no ARE 662.017/

RN, Rel. Ministro Dias Toff oli, Primeira Turma, DJe-152, de 03.08.2012).

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Incidência 

de imposto de renda sobre o abono de permanência. Natureza jurídica da 

verba. Ofensa indireta. Precedentes. Agravo improvido. I – A jurisprudência do STF 

fi rmou-se no sentido de que a discussão a respeito do caráter indenizatório ou não de 

determinada verba, para fi ns de incidência de imposto de renda, situa-se em âmbito 

infraconstitucional. II – Agravo regimental improvido (STF, AgRg no ARE 646.358/

DF, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-094, de 15.05.2012).

Impende salientar que o Plenário do STF, ao julgar o RE 688.001/RS 

(Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 18.11.2013), deixou assentado que é de 

natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral a questão relativa 

à incidência do Imposto de Renda sobre o abono de permanência, conforme a 

ementa abaixo transcrita:

Tributário e Constitucional. Recurso extraordinário. Incidência de imposto de 

renda sobre o abono de permanência. Matéria infraconstitucional. Ausência de 

repercussão geral (art. 543-A do CPC).

1. A controvérsia a respeito da incidência do imposto de renda sobre as verbas 

percebidas a título de abono de permanência é de natureza infraconstitucional, não 

havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada (ARE 665.800 AgR, de 

minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 20.08.2013; ARE 691.857 AgR, Rel. Min. 

Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.09.2012; ARE 662.017 AgR, Rel. Min. Dias 

Toff oli, Primeira Turma, DJe de 03.08.2012; ARE 646.358 AgR, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15.05.2012).

2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão 

geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual 

ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou refl exa (RE 584.608 RG, Min. 

Ellen Gracie, Pleno, DJe de 13.03.2009).

3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-

A do CPC (STF, RE 688.001 RG/RS, Rel. Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe de 

18.11.2013).

Quanto ao mais, assiste razão à recorrente, pois a Primeira Seção do STJ, 

ao julgar, em 25.08.2010, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, o REsp 

1.192.556/PE (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 06.09.2010), 

fi rmou o entendimento de que o abono de permanência, previsto no § 19 do art. 

40 da Constituição Federal, no § 5º do art. 2º e no § 1º do art. 3º da Emenda 
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Constitucional n. 41/2003, bem como no art. 7º da Lei n. 10.887/2004, possui 

natureza remuneratória e sujeita-se ao Imposto de Renda, nos termos do art. 43 

do CTN, visto que não há lei que considere tal abono como rendimento isento, 

conforme acórdão que recebeu a seguinte ementa:

Tributário. Recurso especial. Abono de permanência. Incidência de imposto de 

renda.

1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título 

de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, 

o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional n. 41/2003, e o art. 7º da 

Lei n. 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como 

rendimento isento.

2. Recurso especial provido (STJ, REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 06.09.2010).

Sobre a natureza jurídica do abono de permanência, a Primeira Seção 

do STJ entendeu que referido abono de permanência é verba decorrente de 

produto do trabalho do servidor que segue na ativa, caracterizando acréscimo 

patrimonial, o que enseja a incidência do Imposto de Renda.

A Segunda Turma do STJ, ao julgar o AgRg no RMS 39.160/DF 

(Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 04.09.2013), reafi rmou o 

entendimento adotado no supracitado Recurso Especial repetitivo, conforme 

consta do voto proferido pelo Ministro Mauro Campbell, nos seguintes termos:

A controvérsia consiste em saber se incide imposto de renda sobre os 

rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 

do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda 

Constitucional n. 41/2003, e o art. 7º da Lei n. 10.887/2004.

Nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, “o imposto, de competência 

da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a 

aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido 

o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de 

qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos 

no inciso anterior”.

Em conformidade com o § 1º do referido artigo, incluído pela Lei Complementar 

n. 104/2001, e ainda o § 4º do art. 3º da Lei n. 7.713/1988, a tributação independe 

da denominação dos rendimentos, bastando, para a incidência do imposto, o 

benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.

Acrescenta o art. 16 da Lei n. 4.506/1964 que serão classificados como 

rendimentos do trabalho assalariado, para fins de incidência do imposto de 
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renda, todas as espécies de remuneração por trabalho ou serviços prestados no 

exercício de empregos, cargos ou funções, tais como as importâncias pagas a 

título de “abonos”, conforme expressamente previstos no inciso I do citado artigo, 

cujo parágrafo único, por sua vez, prevê que serão também classifi cados como 

rendimentos de trabalho assalariado quaisquer outras indenizações pelo atraso 

no pagamento das remunerações tributáveis.

Portanto, sujeitam-se incidência do imposto de renda os rendimentos 

recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da 

Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional 

n. 41/2003, e o art. 7º da Lei n. 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o 

abono de permanência como rendimento isento.

É certo que a Primeira Turma desta Corte, ao julgar o AgRg no REsp 1.021.817/

MG (Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 1º.9.2008), decidiu pela não-incidência 

do imposto de renda sobre o abono de permanência de que trata o § 19 do 

art. 40 da Constituição Federal, conforme evidencia a ementa do respectivo 

acórdão, a seguir reproduzida na parte que interessa: “O constituinte reformador, 

ao instituir o chamado ‘abono permanência’ em favor do servidor que tenha 

completado as exigências para aposentadoria voluntária, em valor equivalente ao 

da sua contribuição previdenciária (CF, art. 40, § 19, acrescentado pela EC 41/2003), 

pretendeu, a propósito de incentivo ao adiamento da inatividade, anular o desconto 

da referida contribuição. Sendo assim, admitir a tributação desse adicional pelo 

imposto de renda, representaria o desvirtuamento da norma constitucional”.

A Segunda Turma, todavia, ao julgar o REsp 1.105.814/SC, sob a relatoria do 

Ministro Humberto Martins, decidiu de modo divergente, ou seja, pela incidência 

do imposto sobre o abono em questão, e o fez com base nas seguintes razões 

de decidir: “O abono de permanência trata-se apenas de incentivo à escolha pela 

continuidade no trabalho em lugar do ócio remunerado. Com efeito, é facultado 

ao servidor continuar na ativa quando já houver completado as exigências para a 

aposentadoria voluntária. A permanência em atividade é opção que não denota 

supressão de direito ou vantagem do servidor e, via de consequência, não dá ensejo 

a qualquer reparação ou recomposição de seu patrimônio. O abono de permanência 

possui, pois, natureza remuneratória por conferir acréscimo patrimonial ao 

benefi ciário e confi gura fato gerador do imposto de renda, nos termos termos do 

artigo 43 do Código Tributário Nacional”.

Transcreve-se, por oportuno, a ementa do citado precedente da Segunda 

Turma:

Processual Civil e Tributário. Art. 43 do CTN. Prequestionamento 

implícito. Abono permanência previsto no art. 40, § 19, da CF. Natureza 

jurídica. Verba remuneratória. Imposto de renda. Incidência.

1. A Corte Especial deste Tribunal entende não ser necessária a menção 

explícita aos dispositivos legais no texto do acórdão recorrido para que seja 

atendido o requisito de prequestionamento.
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2. Discute-se nos autos a natureza jurídica, para fi ns de incidência de 

imposto de renda, da verba denominada abono de permanência cabível 

ao servidor que, completado as exigências para aposentadoria voluntária, 

opte por permanecer em atividade.

3. É faculdade do servidor continuar na ativa quando já houver 

completado as exigências para aposentadoria voluntária. A permanência 

em atividade é opção que não denota supressão de direito ou vantagem 

do servidor e, via de consequência, não dá ensejo a qualquer reparação ou 

recomposição de seu patrimônio.

4. O abono de permanência possui natureza remuneratória por conferir 

acréscimo patrimonial ao benefi ciário e confi gura fato gerador do imposto de 

renda, nos termos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional.

Recurso especial improvido (REsp 1.105.814/SC, 2ª Turma, Rel. Min. 

Humberto Martins, DJe de 27.5.2009).

No mesmo sentido, confi ram-se, ainda, os seguintes precedentes:

Tributário. Imposto de renda. Abono de permanência. Incidência. 

Natureza remuneratória.

1. Incide imposto de renda sobre o abono de permanência, por possuir 

natureza remuneratória e conferir acréscimo patrimonial ao beneficiário. 

Precedentes.

2. Recurso especial provido (REsp 1.178.479/SE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro 

Meira, DJe de 29.4.2010).

Processual Civil e Tributário. Ausência de violação do art. 557 do CPC. 

Jurisprudência dominante. Ofensa a ato declaratório da SRF. Norma 

infralegal. Inviabilidade. Art. 43 do CTN. Abono permanência previsto no 

art. 40, § 19, da CF. Natureza jurídica. Verba remuneratória. Imposto de 

renda. Incidência.

1. O art. 557 do Código de Processo Civil instituiu a possibilidade de, 

por decisão monocrática, o relator deixar de admitir recurso, entre outras 

hipóteses quando manifestamente improcedente ou contrário à súmula ou 

entendimento dominante - e não inteiramente pacífi co - na jurisprudência 

do Tribunal ou de Cortes Superiores, rendendo homenagem à economia e 

celeridade processual.

2. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a 

reapreciação do recurso pelo órgão colegiado na via de agravo regimental.

3. A contrariedade a Ato Declaratório da SRF não é passível de análise em 

sede de recurso especial, uma vez que não se encontra inserida no conceito 

de lei federal, nos termos do art. 105, III, da Carta Magna.
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4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o abono 

de permanência possui natureza remuneratória por conferir acréscimo 

patrimonial ao benefi ciário e confi gura fato gerador do imposto de renda, nos 

termos do art. 43 do Código Tributário Nacional.

Agravo regimental improvido (AgRg no Ag 1.203.675/PE, 2ª Turma, Rel. 

Min. Humberto Martins, DJe de 10.3.2010).

Com efeito, o abono de permanência é verba decorrente de produto do trabalho 

do servidor que segue na ativa, caracterizando inegável acréscimo patrimonial, 

o que enseja a incidência do imposto de renda. Não cabe a alegação de que o 

abono de permanência corresponderia a verba indenizatória, pois não se trata de 

ressarcimento por gastos realizados no exercício da função ou de reparação por 

supressão de direito.

A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob minha relatoria e de 

acordo com o regime de que trata o art. 543-C do CPC, fi rmou o entendimento de 

que incide imposto de renda sobre o abono de permanência (DJe de 6.9.2010).

Portanto, nos termos da referida jurisprudência do STJ, “não cabe a 

alegação de que o abono de permanência corresponderia a verba indenizatória, 

pois não se trata de ressarcimento por gastos realizados no exercício da função 

ou de reparação por supressão de direito”.

Finalmente, consoante consignado pela Segunda Turma, no julgamento 

do REsp 1.323.111/DF (Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 05.11.2012), 

“a dicção do art. 543-C, § 8º, do CPC inquestionavelmente prevê a faculdade 

de as instâncias de origem manterem, no reexame da causa, o acórdão que 

diverge da orientação fi xada pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo. É 

necessário, entretanto, observar que a interpretação da norma em tela (art. 543-

C, § 8º, do CPC) não pode ser feita exclusivamente pelo método literal. A Lei 

n. 11.672/2008, ao introduzir a técnica de julgamento do recurso repetitivo, 

teve por principal objetivo reduzir a grande quantidade de processos idênticos 

que engessam a prestação jurisdicional nos tribunais brasileiros, sobretudo no 

STJ. Dessa forma, a melhor maneira de compatibilizar a ausência de efeito 

vinculante com o escopo visado pela legislação processual é entender, em 

abrangência sistemática, que a faculdade de manter o acórdão divergente da 

posição estabelecida por este Tribunal Superior em julgamento no rito do art. 

543-C do CPC somente é admissível quando, no reexame do feito (art. 543-C, 

§ 7º, do CPC), o órgão julgador, expressa e minuciosamente, identifi ca questão 

jurídica que não foi abordada na decisão do STJ e que diferencia a solução 

concreta da lide”.
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Transcreve-se, a seguir, a ementa do acórdão do retromencionado REsp 

1.323.111/DF:

Processual Civil e Tributário. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 

ISSQN. Locação de mão de obra temporária. Base de cálculo. Preço do serviço. 

Orientação fi rmada no julgamento de recurso repetitivo. Inteligência da efi cácia do 

art. 543-C do CPC.

1. Se a relação entre empresa e mão de obra é regida pela Lei n. 6.019/1974, o 

ISS incide sobre prestação de serviços, e não apenas sobre taxa de agenciamento.

2. Entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.138.205/PR, sob o rito 

do art. 543-C do CPC.

3. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou que o ISS deve recair apenas 

sobre taxa de agenciamento, pois o contrato social demonstra que a recorrida 

atua na locação de mão de obra.

4. In casu, a solução adotada é insufi ciente, pois há necessidade de verifi cação 

do regime jurídico que disciplina a locação de mão de obra.

5. É improcedente o argumento apresentado no memorial da recorrida, isto 

é, de que o Poder Judiciário está legislando ao alterar a base de cálculo do ISS. 

Na realidade, houve apenas interpretação do art. 7º da Lei Complementar n. 

116/2003 (abrangência do termo “preço do serviço”).

6. No mesmo sentido, a informação trazida de que há precedentes atuais dos 

Tribunais de Justiça dos Estados que contrariam o posicionamento fi rmado no 

REsp 1.138.205/PR não surte efeitos no presente julgado.

7. A dicção do art. 543-C, § 8º, do CPC inquestionavelmente prevê a faculdade de 

as instâncias de origem manterem, no reexame da causa, o acórdão que diverge da 

orientação fi xada pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo.

8. É necessário, entretanto, observar que a interpretação da norma em tela (art. 

543-C, § 8º, do CPC) não pode ser feita exclusivamente pelo método literal.

9. A Lei n. 11.672/2008, ao introduzir a técnica de julgamento do recurso repetitivo, 

teve por principal objetivo reduzir a grande quantidade de processos idênticos que 

engessam a prestação jurisdicional nos tribunais brasileiros, sobretudo no STJ.

10. Dessa forma, a melhor maneira de compatibilizar a ausência de efeito 

vinculante com o escopo visado pela legislação processual é entender, em 

abrangência sistemática, que a faculdade de manter o acórdão divergente da 

posição estabelecida por este Tribunal Superior em julgamento no rito do art. 543-C 

do CPC somente é admissível quando, no reexame do feito (art. 543-C, § 7º, do CPC), 

o órgão julgador, expressa e minuciosamente, identifi ca questão jurídica que não foi 

abordada na decisão do STJ e que diferencia a solução concreta da lide.

11. Dito de outro modo, se não houver peculiaridade que excepcione entendimento 

fi xado em julgamento de recurso repetitivo, a solução conferida pelo STJ deve ser 
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aplicada ao caso concreto, sob pena de inviabilizar a vigência e o escopo do art. 543-

C do CPC.

12. Em conclusão, é inaproveitável a singela afi rmação de que há precedentes 

atuais, oriundos das Cortes locais, que continuam a não aplicar a orientação do 

STJ. A recorrida não cuidou de demonstrar quais os fundamentos utilizados para 

o descumprimento da decisão do STJ, tampouco que haja similitude entre o 

acórdão proferido no caso concreto e os paradigmas citados.

13. Recurso Especial provido para anular o acórdão hostilizado, com determinação 

de retorno dos autos ao Tribunal a quo, de maneira a ser feito o rejulgamento da causa 

conforme os parâmetros defi nidos no REsp 1.138.205/PR (STJ, REsp 1.323.111/DF, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 05.11.2012).

Não obstante a Segunda Turma, no supracitado REsp 1.323.111/DF, 

haja adotado a técnica de cassação do acórdão recorrido, com determinação 

de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para rejulgamento da causa, 

em 2º Grau, conforme os parâmetros do paradigmático Recurso Especial 

repetitivo, no presente caso não se justifi ca a adoção da mesma técnica, pois os 

fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem, para manter seu entendimento 

pela não incidência do Imposto de Renda sobre o abono de permanência – 

natureza indenizatória desse abono e inexistência de acréscimo patrimonial –, 

foram expressamente afastados, pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do 

julgamento, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, do REsp 1.192.556/PE.

Nesse sentido:

Processual Civil e Tributário. Execução fi scal. Deferimento de penhora on line 

posterior à Lei n. 11.382/2006. Art. 655-A do CPC. Esgotamento de diligências. 

Desnecessidade. Questão apreciada em recursos especiais repetitivos. Manutenção 

de decisum divergente pelo Tribunal a quo. Art. 543-C, § 8º, do CPC. Inexistência 

de peculiaridade a excepcionar o posicionamento consolidado no STJ. Error in 

judicando. Caracterização de ofensa ao art. 655-A do CPC.

1. O Tribunal a quo, ao submeter o feito à sistemática de adequação 

jurisprudencial prevista no art. 543-C, § 7º, II, do CPC, decidiu por manter o 

acórdão recorrido, mesmo que divergente do posicionamento consolidado no 

STJ em recurso especial repetitivo, nos termos do § 8º daquele mesmo dispositivo 

legal.

2. O STJ já se posicionou no sentido de que, apesar de o § 8º do art. 543-C do 

CPC respaldar a manutenção, pelo Tribunal a quo, do acórdão que diverge da 

orientação fi xada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo, “a melhor maneira 

de compatibilizar a ausência de efeito vinculante com o escopo visado pela 

legislação processual é entender, em abrangência sistemática, que a faculdade 
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de manter o acórdão divergente da posição estabelecida por este Tribunal 

Superior em julgamento no rito do art. 543-C do CPC somente é admissível 

quando, no reexame do feito (art. 543-C, § 7º, do CPC), o órgão julgador, 

expressa e minuciosamente, identifi ca questão jurídica que não foi abordada 

na decisão do STJ e que diferencia a solução concreta da lide” (REsp 1.323.111/

DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.11.2012).

3. No caso, todas as questões jurídicas abordadas pelo Tribunal a quo para 

entender pela impossibilidade da penhora on line na hipótese foram efetivamente 

tratadas pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.112.943/MA, pela Corte Especial, 

e do REsp 1.184.765/PA, pela Primeira Seção, restando caracterizado, pois, o error in 

judicando na manutenção do acórdão recorrido com esteio no § 8º do art. 543-C do 

CPC, do que resultou afrontado o art. 655-A do CPC.

4. Recurso especial a que se dá provimento para restabelecer a decisão que deferiu 

a penhora on line (STJ, REsp 1.329.722/AM, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira 

Turma, DJe de 13.03.2015).

No caso, a sentença entendeu pela prescrição quinquenal de parcelas, 

julgou a ação improcedente e condenou os autores ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários de advogado, arbitrados em R$ 9.000,00 (nove mil 

reais).

A Apelação dos autores postulou a incidência da prescrição decenal de 

parcelas, a reforma da sentença, no mérito, ou a redução dos honorários de 

advogado.

O acórdão recorrido deu pela prescrição quinquenal de parcelas, julgou 

a ação procedente, inverteu os ônus da sucumbência e condenou a ré ao 

ressarcimento das custas antecipadas pelos autores, fi cando, assim, prejudicado 

o pedido de redução dos honorários de advogado, fixados na sentença de 

improcedência do feito.

Como a sentença, no mérito, está sendo restabelecida, os autos devem 

retornar ao Tribunal de origem, apenas para que se prossiga, no julgamento da 

Apelação, quanto ao pedido de redução de honorários de advogado.

Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, 

dou-lhe parcial provimento, para declarar a incidência do Imposto de Renda 

sobre o abono de permanência, e, em consequência, julgar improcedente a ação, 

determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, tão somente para 

que prossiga, no julgamento da Apelação, quanto ao pedido de redução dos 

honorários de advogado.

É como voto.




