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Corte Especial





AGRAVO REGIMENTAL NO INQUÉRITO N. 1.093-DF (2016/0016799-9)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Agravante: Em apuração

Agravado: Ministério Público Federal

EMENTA

Processual Penal. Inquérito. Colaboração premiada. Art. 4º da 

Lei n. 12.850/2013. Existência, validade e efi cácia. Questionamento. 

Delatado. Legitimidade e interesse. Ausência. Negócio jurídico 

processual. Efeitos. Restrição. Natureza jurídica processual. Delatio 

criminis. Conteúdo. Elementos de convicção. Destinatário. Órgão da 

acusação.

1. O propósito recursal é determinar se o agravante, citado nas 

informações prestadas por colaborador, tem interesse e legitimidade 

para impugnar a existência, validade e efi cácia de acordo de colaboração 

premiada ou se existem razões para o imediato trancamento do 

presente inquérito por meio da concessão de habeas corpus de ofício.

2. Como refl exo dos princípios do devido processo legal, da 

presunção de inocência e da ampla defesa, impõe-se à acusação o 

ônus de colher, preambularmente, um lastro indiciário mínimo para o 

exercício da pretensão penal punitiva, o que corresponde ao dever de 

demonstrar a justa causa, conforme previsto no art. 395, III, do CPP.

3. A colaboração premiada somou à já existente previsão de 

qualquer pessoa do povo contribuir com a investigação criminal de 

crime de ação penal pública incondicionada (arts. 5º, § 3º, e 27 do 

CPP) a possibilidade de, quando se tratar de coautor ou partícipe, 

obter benefícios processuais e materiais penais.

4. Quanto ao aspecto processual, a natureza jurídica da 

colaboração premiada é de delatio criminis, porquanto é mero recurso 

à formação da convicção da acusação e não elemento de prova, sendo 

insufi ciente para subsidiar, por si só, a condenação de alguém.

5.     O acordo de colaboração não se confunde com seu conteúdo e as 

cláusulas de referido acordo não repercutem, nem sequer remotamente, 
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na esfera jurídica de terceiros, razão pela qual não têm esses terceiros 

interesse jurídico nem legitimidade para sua impugnação.

6. Na presente hipótese, o agravante questiona a validade de 

acordo de colaboração, por ter sido fi rmado por órgão do Ministério 

Público que não possuiria atribuições e homologado por juiz que 

não possuiria competência para tratar de fatos que envolvessem 

autoridade com prerrogativa de foro no STJ. Argumenta, ademais, que 

a colaboração se referiria a crime diverso daquele envolvido do acordo, 

o que evidenciaria a ilicitude de seu objeto.

7. As indagações referentes à atribuição do membro do Parquet 

ou do juiz que o homologa o acordo não afetam a existência, validade 

ou veracidade dos elementos de convicção fornecidos ao órgão de 

acusação, os quais podem ser contraditados no momento processual 

adequado. Ademais, os crimes objeto do acordo têm íntima relação 

com aquele supostamente praticado pelo agravante.

8. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO

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

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

notas taquigráfi cas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento 

ao agravo, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros 

Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin, 

Napoleão Nunes Maia Filho, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Raul 

Araújo, Maria Isabel Gallotti e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra 

Relatora. Impedido o Sr. Ministro Felix Fischer. Ausentes, justifi cadamente, 

os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Jorge Mussi, Luis 

Felipe Salomão e Benedito Gonçalves. Convocados a Sra. Ministra Maria 

Isabel Gallotti e o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília (DF), 06 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 13.9.2017
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RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de agravo regimental interposto 

contra decisão de fl s. 2.035-2.036 que indeferiu o pleito da defesa de declaração 

de nulidade de acordo de colaboração premiada e do consequente trancamento 

do inquérito.

Inquérito: formulado pelo Ministério Público Federal para a apuração da 

possível prática dos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica para fi ns 

eleitorais e corrupção passiva, imputados ao agravante, Governador do Estado 

do Paraná.

Decisão agravada: indeferiu o pedido de declaração de nulidade do acordo 

de colaboração premiada por ser incabível sua formulação por terceiro estranho 

ao ajuste, haja vista que a eventual nulidade do acordo não o benefi ciaria, devendo 

os questionamentos quanto à veracidade de seu conteúdo ser formulados em 

momento oportuno.

Agravo regimental: alega o agravante que: a) a única base empírica para a 

instauração do presente inquérito foram as informações obtidas com a celebração 

do acordo de colaboração premiada; b) o presente acordo, diferentemente 

daqueles apreciados pelo STF, possui vícios congênitos e insanáveis, os quais 

deveriam ensejar a declaração de sua inexistência jurídica e da incapacidade de 

produzir efeitos; c) como as informações prestadas na colaboração envolvem 

a suposta prática de delito cometido por autoridade com prerrogativa de 

foro, o pedido de homologação deveria ter sido imediatamente encaminhado 

para o Tribunal competente, sob pena de usurpação de competência, o que 

ocorreu na hipótese dos autos; d) a ilegitimidade do membro do Ministério 

Público para fi rmar o acordo prejudica a validade da declaração de vontade 

apresentada à homologação judicial e acarreta sua inexistência jurídica; e) o 

objeto transacionado com o colaborador é ilícito, por se tratar da punibilidade 

de crimes diversos daquele objeto de sua colaboração; e) se as provas obtidas 

não se relacionam com o crime objeto do acordo, ele é manifestamente ilegal; f ) 

os citados defeitos prejudicam a existência jurídica do acordo, que é totalmente 

atípico e, por isso, deve ser reconhecida a impossibilidade de qualquer dos 

depoimentos prestados ser apto à produção de provas; g) possui legitimidade 

para questionar a validade do acordo, pois defende pretensão desconstitutiva 

própria e é prejudicado pela existência da colaboração premiada. Requer, ao fi nal, 

subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício para o trancamento da 

ação penal.
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Contraminuta: o MPF argumenta, às fls. 2.203-2.211, que: a) falta 

legitimidade ao agravante para impugnar os termos do acordo de colaboração 

premiada, pois o acordo não tem repercussão em sua esfera de direitos, que se 

refere a cláusulas bilaterais fi rmadas entre o MP e o colaborador; b) a ampla 

defesa e o contraditório podem ser exercidos pelos delatados no curso da 

investigação, mas não se relacionam à validade do acordo ou de seus termos; c) 

com a rescisão do acordo de colaboração premiada, está superada a alegação de 

ilegalidade do ajuste, pois a declaração de nulidade não proporciona qualquer 

vantagem ao agravante; d) não foi descrito fl agrante constrangimento ilegal que 

autorize a concessão de habeas corpus de ofício.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): O propósito recursal é 

determinar se o agravante, citado nas informações prestadas por colaborador, 

tem interesse e legitimidade para impugnar a existência, validade e efi cácia 

de acordo de colaboração premiada ou se existem razões para o imediato 

trancamento do presente inquérito por meio da concessão de habeas corpus de 

ofício.

I – Do ônus da prova e dos princípios do devido processo legal, da presunção 

de inocência e da ampla defesa

A efetiva atuação das partes na formação da convicção judicial é 

determinada, de acordo com cada modelo processual, pela distribuição dos 

ônus probatórios, sendo que, no sistema acusatório, atribui-se à acusação a 

responsabilidade pela produção de provas da existência do fato criminoso e da 

respectiva autoria.

A distribuição desse ônus à acusação adequa-se ao princípio da prevalência 

dos direitos fundamentais, característico do Estado Democrático de Direito, 

e representa a necessidade de que, mais que em qualquer das outras esferas 

jurídicas, a atuação estatal esteja subsidiada pela maior amplitude possível de 

conhecimento sobre a matéria controvertida.

Desse modo, como refl exo dos princípios do devido processo legal, da 

presunção de inocência e da ampla defesa, impõe-se à acusação o ônus de colher, 

preambularmente, um lastro indiciário mínimo para o exercício da pretensão 
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penal punitiva. De fato, “exigir [...] que a imputação feita na inicial demonstre, 

de plano, a pertinência do pedido, aferível pela correspondência e adequação 

entre os fatos narrados e a respectiva justifi cativa indiciária (prova mínima, 

colhida ou declinada), nada mais é que ampliar, na exata medida do preceito 

constitucional do art. 5º, LV, da CF, o campo em que irá se desenvolver a defesa 

do acusado, já ciente, então, do caminho percorrido na formação da opinio 

delicti” (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal, 21ª ed. São Paulo: Atlas, 

2017, pág. 122).

Esse lastro probatório mínimo ao exercício da pretensão punitiva 

corresponde ao dever de demonstrar a justa causa para o oferecimento da ação 

penal, conforme previsto no art. 395, III, do CPP, por meio da qual o órgão 

acusador evidencia os fatos e todas as suas circunstâncias e manifesta sua 

opinião a respeito da ocorrência de um crime e dos motivos de sua imputação a 

determinada pessoa.

II – Do início das investigações decorrente de comunicação feita por qualquer 

pessoa

O órgão da acusação reúne elementos aptos ao exercício da pretensão 

punitiva – e, por consequência, à demonstração de justa causa para o 

oferecimento da denúncia – por meio de notitia criminis ou de delatio criminis, 

de acordo com a fonte pela qual toma conhecimento da prática de uma suposta 

infração penal.

A notitia criminis decorre da provocação da vítima ou da atuação 

investigativa do próprio órgão responsável pela investigação. A delatio criminis, 

por sua vez, refere-se à possibilidade, prevista nos arts. 5º, § 3º, e 27 do CPP, 

de qualquer pessoa do povo provocar e colaborar com investigação prévia de 

suposto crime de ação penal pública incondicionada, fornecendo à autoridade 

competente informações sobre o fato, a autoria e indicando o tempo, o lugar e os 

elementos de convicção.

A delatio é, portanto, “a denominação dada à comunicação feita por 

qualquer pessoa do povo à autoridade policial (ou a membro do Ministério 

Público ou juiz) acerca da ocorrência de infração penal em que caiba ação 

penal pública incondicionada (art. 5º, § 3º, CPP)” (NUCCI, Guilherme Souza. 

Manual de Processo Penal e Execução Penal, 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2017, pág. 113).

Assim, ao tomar conhecimento da prática de uma infração penal, o órgão 

da acusação pode entender que foram sufi cientes os subsídios fornecidos por 
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qualquer pessoa do povo, quando será possível, desde logo, o exercício da ação 

penal.

Pode também, em vez disso, considerar que existe a necessidade de maiores 

investigações para a formação de sua convicção. Nessa última situação, instaura-

se inquérito, o qual “destina-se, fundamentalmente, ao órgão acusatório, para 

formar a sua convicção acerca da materialidade e da autoria da infração penal” 

(Idem, ibidem, pág. 130).

Em ambas as situações, é preciso advertir, a opinião do órgão de acusação 

a respeito da materialidade e da autoria da infração penal não envolve um 

juízo defi nitivo do mérito de um determinado fato, consistindo os elementos 

indiciários até então produzidos em subsídios exclusivos para a formação de sua 

convicção. Não há, de fato, juízo defi nitivo, o que ocorre “em certos países que 

adotam, em substituição ao inquérito, uma fase investigatória chamada juizado 

de instrução, presidida por um juiz que conclui sua atividade com um veredicto 

de possibilidade, ou não, de ação penal” (FILHO, GRECO, Vicente. Manual 

de Processo penal, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2015, pág. 100).

III – Do aspecto processual da colaboração premiada

A colaboração premiada somou à já existente previsão de qualquer pessoa 

do povo contribuir com a investigação criminal de crime de ação penal pública 

incondicionada (arts. 5º, § 3º, e 27 do CPP) a possibilidade de, quando se 

tratar de coautor ou partícipe, obter benefícios processuais e materiais penais, 

instituindo um modelo de cooperação processual (processo cooperativo).

A colaboração premiada, se sob o aspecto material constitui uma inovação, 

com a possibilidade de obtenção de benefícios decorrentes da colaboração, não 

traz, contudo, originalidade no aspecto processual penal.

De fato, quanto ao aspecto processual, a natureza jurídica da colaboração 

premiada é de delatio criminis, porquanto as informações prestadas pelo 

colaborador podem subsidiar as investigações prévias ou até mesmo o imediato 

oferecimento de denúncia em face de outras pessoas.

O entendimento jurisprudencial do STF corrobora a assertiva de que 

a natureza da colaboração premiada é de delatio criminis, ao afi rmar que “a 

colaboração premiada é [...] qualif icada expressamente pela lei como ‘meio de 

obtenção de prova’, seu objeto é a cooperação do imputado para a investigação e para 

o processo criminal, atividade de natureza processual, ainda que se agregue a esse 
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negócio jurídico o efeito substancial (de direito material) concernente à sanção 

premial a ser atribuída a essa colaboração” (STF, HC 127.483, Tribunal Pleno, 

DJe 04.02.2016).

Trata-se, portanto, de meio de obtenção de elementos informativos para 

a investigação, pois a colaboração “ocorre quando o acusado, ainda na fase de 

investigação processual, [...] auxilia concretamente a polícia na sua atividade 

de recolher provas contra os demais coautores” (SILVA, Eduardo Araújo da. 

Organizações criminosas. Aspectos penais e processuais da Lei 12.850/2013. 

2ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 53, sem destaque no original).

Com efeito, a colaboração premiada é mero recurso à formação da 

convicção da acusação e não elemento de prova, já que, nos termos do art. 4º, § 

16, da Lei n. 12.850/2013, seu conteúdo não é sufi ciente para subsidiar, por si só, 

a condenação de alguém. Os recursos de informação por meio dela fornecidos 

devem ser submetidos ao contraditório judicial para embasarem o julgamento 

de mérito da pretensão punitiva.

A jurisprudência do STF acolheu esse entendimento, asseverando que 

as colaborações “não constituem, per se, fonte de convencimento judicial, 

destinando-se à ‘aquisição de entes (coisas materiais, traços [no sentido de 

vestígios ou indícios] ou declarações) dotados de capacidade probatória’, os 

quais, por intermédio daqueles, podem ser inseridos no processo”. (STF, Inq 

4.130 QO, Tribunal Pleno, DJe de 03.02.2016).

IV – Da atuação do juiz na fase de homologação do acordo de colaboração

A natureza de fonte de elementos de convicção restringe a possibilidade 

de exame, nessa fase do procedimento penal, pelo órgão jurisdicional, de 

questionamentos sobre o conteúdo dos depoimentos prestados pelo colaborador.

Segundo pontua a doutrina, na fase processual da investigação, o juiz 

apenas exerce “o controle constitucional das restrições às inviolabilidades, nos 

limites da Constituição da República e do devido processo legal” (PACELLI, 

Eugênio. Curso de Processo Penal, 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2017, pág. 341).

Assim, ao homologar o acordo de colaboração premiada, realizando o juízo 

de delibação do art. 4º, § 7º, da Lei n. 12.850/2013, o juiz “se limita a aferir a 

regularidade, a voluntariedade e a legalidade do acordo”, não existindo “emissão 

de qualquer juízo de valor sobre as declarações do colaborador” (STF, HC 

127.483, Tribunal Pleno, DJe de 04.02.2016).
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Ao realizar o juízo positivo de delibação, o juiz, de fato, não admite “como 

verídicas ou idôneas as informações eventualmente já prestadas pelo colaborador 

e tendentes à identifi cação de coautores ou partícipes da organização criminosa 

e das infrações por ela praticadas ou à revelação da estrutura hierárquica e da 

divisão de tarefas da organização criminosa” (STF, HC 127.483, Tribunal Pleno, 

DJe de 04.02.2016).

Por esse motivo, conforme a orientação dada ao tema pelo STF, não é 

a homologação do acordo que confere validade aos elementos de convicção 

colhidos em decorrência da atuação do colaborador, pois a falta de homologação 

do acordo não impede o oferecimento da denúncia em relação a outros 

implicados. Nesse sentido: Inq 3.204, Segunda Turma, DJe 03.08.2015.

V – Do refl exo da colaboração e do seu conteúdo na esfera jurídica de terceiros

O acordo de colaboração não se confunde com seu conteúdo e as cláusulas 

de referido acordo não repercutem, nem sequer remotamente, na esfera jurídica 

de terceiros, razão pela qual não têm esses terceiros interesse jurídico em sua 

impugnação. Realmente, “a eventual desconstituição de acordo de colaboração 

premiada tem âmbito de eficácia restrito às partes que o firmaram, não 

benefi ciando nem prejudicando terceiros” (STF, HC 127.483, Tribunal Pleno, 

DJe de 4.2.2016).

O STF adotou o posicionamento de que “até mesmo em caso de revogação 

do acordo, o material probatório colhido em decorrência dele pode ainda 

assim ser utilizado em face de terceiros, razão pela qual não ostentam eles, em 

princípio, interesse jurídico em pleitear sua desconstituição” (STF, Inq 3.983, 

Tribunal Pleno, DJe 12.05.2016).

De fato, o material probatório colhido em decorrência da colaboração 

pode ser utilizado em face de terceiros, os quais, no momento oportuno, podem 

formular contestações quanto ao seu conteúdo. Nesse sentido (STF, Inq 3.983, 

Tribunal Pleno, DJe 12.05.2016).

Com efeito, não é o acordo de colaboração ou sua homologação que 

afetam a situação jurídica de terceiros, mas sim as informações nela contidas, 

cujo exame sequer é realizado pelo juiz no momento do juízo de delibação do 

art. 4º, § 7º, da Lei n. 12.850/2013.

Conforme destacado pela jurisprudência do STF, “a homologação do 

acordo de colaboração, por si só, não produz nenhum efeito na esfera jurídica 



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 29, (248): 23-67, outubro/dezembro 2017 33

do delatado, uma vez que não é o acordo propriamente dito que poderá atingi-

la, mas sim as imputações constantes dos depoimentos do colaborador ou as 

medidas restritivas de direitos fundamentais que vierem a ser adotadas com base 

nesses depoimentos e nas provas por ele indicadas ou apresentadas” (Rcl 21.258 

AgR, Segunda Turma, DJe 20.04.2016).

V – Da obtenção de elementos de convicção dissociados dos fatos envolvidos no 

acordo de colaboração premiada – encontro fortuito de provas

Os elementos de convicção fornecidos pelo colaborador têm, realmente, 

existência autônoma em relação ao acordo de colaboração premiada, que se 

constitui em negócio jurídico personalíssimo, fi rmado entre a acusação e o 

colaborador.

Sendo a colaboração premiada um meio de obtenção de elementos de 

convicção, as informações prestadas pelo colaborador podem referir-se até 

mesmo a crimes diversos daqueles que dão causa ao acordo, confi gurando-se, 

nessa situação, a hipótese da descoberta fortuita de provas. 

Conforme assinalado pela jurisprudência do Pretório Excelso, “esses 

elementos informativos (art. 155, CPP) sobre crimes outros, sem conexão com a 

investigação primária [...] devem receber o mesmo tratamento conferido à descoberta 

fortuita ou ao encontro fortuito de provas em outros meios de obtenção de prova, 

como a busca e apreensão e a interceptação telefônica” (STF, Inq 4.130 QO, 

Tribunal Pleno, DJe 03.02.2016, sem destaque no original).

O encontro fortuito de elementos de convicção referentes a crime diverso 

do envolvido no acordo de colaboração não altera a validade dessas informações 

pois, segundo a jurisprudência do STJ, “o denominado encontro fortuito de 

provas (serendipidade) – é fato legítimo, não gerando irregularidade do inquérito 

policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal” (RHC 81.964/RS, 

Sexta Turma, DJe 15.05.2017).

Outra consequência do encontro fortuito de provas é a incidência da teoria 

do juízo aparente, segundo a qual é legítima a obtenção por juiz que até então 

seja competente de elementos de convicção relacionados a pessoa que detenha 

foro por prerrogativa de função.

Nos termos da jurisprudência do STF, “a simples menção de nome de 

parlamentar, em depoimentos prestados pelos investigados, não tem o condão de 
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fi rmar a competência do Supremo Tribunal para o processamento de inquérito” 

(STF, HC 82.647, Segunda Turma, DJ 25.04.2003).

VI – Da hipótese concreta

Na hipótese dos autos, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao 

Crime Organizado – GAECO com atuação em Londrina/PR obteve indícios, 

mediante a colaboração de Luiz Antônio de Souza, auditor fi scal do Estado 

do Paraná, de que o indiciado teria recebido valores ilícitos captados por 

organização criminosa atuante na Receita Estadual do Paraná e aplicados em 

sua campanha eleitoral ao Governo do Estado do Paraná nas Eleições 2014.

O acordo de colaboração foi fi rmado em 02.05.2015, tendo ocorrido sua 

homologação em 12.05.2015.

O agravante questiona a validade de referido acordo, pois teria sido fi rmado 

por órgão do Ministério Público que não possuiria atribuições e homologado 

por juiz que não possuiria competência para tratar de fatos que envolvessem 

autoridade com prerrogativa de foro no STJ.

Argumenta, ademais, que a colaboração se referiria a crime diverso daquele 

envolvido do acordo, o que evidenciaria a ilicitude do objeto de referido negócio 

jurídico processual.

Essas questões, todavia, não prejudicam o agravante, pois, como visto, 

o acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual com efi cácia 

restrita ao colaborador e à acusação. Por esse motivo, o agravante não tem 

interesse nem legitimidade para questionar sua validade.

De fato, as indagações referentes à atribuição do membro do Parquet que 

fi rma o acordo ou do juiz que o homologa não afetam a existência, validade 

ou veracidade dos elementos de convicção fornecidos ao órgão de acusação, os 

quais podem ser contraditados no momento processual adequado.

Ademais, deve ser ressaltado que o colaborador não só era investigado 

pela suposta prática de crimes de natureza sexual, mas também por crimes de 

corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e formação 

de organização criminosa em virtude de supostas infrações penais praticadas 

contra a Receita do Estado do Paraná; delitos que têm relação íntima com os 

fatos apurados no presente procedimento investigatório.

Por esse motivo, não se vislumbram ilegalidades capazes de afetar o curso 

do presente inquérito, tampouco para autorizar a concessão, de ofício, de ordem 

de habeas corpus.
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VII – Conclusão

Forte nessas razões, nego provimento ao agravo regimental.

MANDADO DE SEGURANÇA N. 22.014-DF (2015/0207200-1)

Relator: Ministro João Otávio de Noronha

Impetrante: Rafael Rolim Silva

Advogado: Rafael Rolim Silva (em causa própria) - DF041545

Impetrado:  Ministro Relator da Reclamação n. 19693 do Superior Tribunal 

    de Justiça

EMENTA

Mandado de segurança. Ato judicial. Reclamação amparada 

na Resolução STJ n. 12/2009. Decisão do relator. Recebimento de 

embargos declaratórios como agravo regimental. Parcial provimento. 

Irrecorribilidade prevista na norma de regência. Viabilidade do 

mandado de segurança apenas na hipótese de decisão teratológica 

ou fl agrantemente ilegal. Não ocorrência. Escopo de adequação à 

jurisprudência do STJ. Existência de tese consolidada.

1. É uníssona a jurisprudência do STJ de não cabimento de 

mandado de segurança contra ato judicial dos seus órgãos fracionários 

ou de seus Ministros, excetuadas as hipóteses de fl agrante ilegalidade, 

teratologia ou abuso de poder, insuscetíveis de ser remediadas por via 

recursal própria.

2. Não se revela teratológica ou fl agrantemente ilegal, a justifi car 

o cabimento do mandamus, a decisão do relator que conhece de recurso 

não previsto na Resolução STJ n. 12/2009, sobretudo considerando a 

natureza sui generis do procedimento instituído pela referida norma, 

fruto de construção pretoriana.
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3. A decisão que acolhe reclamação prevista na Resolução STJ 

n. 12/2009 com base em entendimento consolidado no âmbito do 

STJ, ainda que não sumulado ou fi xado em julgamento de recurso 

repetitivo, não se reveste de teratologia ou de ilegalidade, hábeis a 

justifi car a impetração de mandado de segurança.

4. Mandado de segurança não conhecido.

ACÓRDÃO

A Corte Especial, por unanimidade, não conheceu do Mandado de 

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

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

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

Araújo e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer, Francisco 

Falcão, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho e Paulo de Tarso 

Sanseverino.

Convocado o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

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

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro João Otávio de Noronha, Relator

DJe 18.8.2017

RELATÓRIO

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

segurança impetrado por Rafael Rolim Silva contra ato atribuído ao Ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva, relator da Reclamação n. 19.693/DF.

Afi rma o impetrante que se sagrara vencedor em demanda ajuizada em 

desfavor das empresas LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. (Lopes Royal) 

e Victória Construções e Incorporações Ltda., as quais foram condenadas pela 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal à repetição 

em dobro do valor indevidamente cobrado a título de comissão de corretagem 

na compra de imóvel na planta. Irresignadas, as requeridas propuseram a 
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mencionada reclamação (n. 19.693/DF), que foi indeferida de plano pelo 

relator sob o fundamento de não se amparar em ofensa frontal à jurisprudência 

consolidada do STJ, assim entendida aquela cristalizada em enunciados de 

súmula ou em precedentes oriundos de julgamento de recursos especiais em 

controvérsias repetitivas, bem como por não se evidenciar hipótese de teratologia 

que justifi casse a relativização de tais critérios.

Opostos embargos de declaração com pedido de efeito modificativo, 

foram recebidos como agravo regimental, que foi parcialmente provido para se 

determinar que a devolução do valor em discussão fosse feita de forma simples, 

na linha dos precedentes que mencionou.

Sustenta o impetrante que não cabe o recebimento dos aclaratórios como 

regimental porquanto é inadmissível na via eleita. Além disso, a decisão foi extra 

petita por deferir pedido não formulado pela parte reclamante.

À fl . 722 (e-STJ), o Ministro Presidente deferiu a gratuidade da justiça.

O MPF apresentou parecer pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha (Relator): O presente mandado 

de segurança insurge-se contra ato judicial que recebeu como agravo regimental 

os embargos declaratórios opostos à decisão que rejeitara liminarmente a 

Reclamação n. 19.693/DF e lhe deu provimento para afastar a devolução em 

dobro da taxa de corretagem cobrada, à míngua da comprovação de má-fé do 

credor.

O impetrante sustenta a ilegalidade do referido ato judicial por ser 

irrecorrível a decisão do relator que rejeita reclamação, a teor do art. 6º da 

Resolução STJ n. 12/2009, bem como por não se enquadrar a reclamação 

proposta nas hipóteses de cabimento previstas na mencionada resolução, 

visto que inexistente súmula ou jurisprudência fi rmada no âmbito de recurso 

representativo de controvérsia. 

Anoto que o mandamus foi impetrado anteriormente à Emenda 

Regimental STJ n. 22, de 16.3.2016, quando ainda vigente a Resolução n. 12 

de 14.12.2009, que disciplinava o processamento das reclamações destinadas 

a sanar divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a 

jurisprudência do STJ.
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É pacífico a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de não 

cabimento de mandado de segurança contra ato judicial dos seus órgãos 

fracionários ou de seus Ministros, excetuadas as hipóteses de flagrante 

ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, insuscetíveis de ser remediadas por 

via recursal própria. Nesse sentido:

Agravo regimental no mandado de segurança. Processo Civil e Administrativo. 

Negativa de seguimento ao agravo em recurso especial. Ausência de procuração. 

Via imprópria de impugnação. Inexistência de ato ilegal ou teratológico. Direito 

líquido e certo indemonstrado. Mandado de segurança extinto sem resolução de 

mérito. Agravo regimental desprovido.

1. Salvo em hipóteses excepcionais de ato teratológico ou fl agrante ilegalidade, 

não se admite a impetração de mandado de segurança como sucedâneo de recurso 

contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte ou de seus Ministros, 

consoante o teor do verbete sumular n. 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança 

contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

2. Em que pese o esforço argumentativo da Parta Agravante, inexistem razões 

jurídicas para alterar o entendimento anteriormente fi rmado - no sentido de 

inexistência direito líquido e certo e de ausência de teratologia no acórdão 

proferido no AREsp 668.702/SP -, razão pela qual a decisão monocrática recorrida 

deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no MS n. 22.211/DF, Corte Especial, 

relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 17.3.2016.)

Agravo regimental no mandado de segurança contra ato judicial. Inexistência 

de ilegalidade ou teratologia do ato. Recurso a que se nega provimento.

1. Não tem cabimento mandado de segurança contra ato jurisdicional de relator 

ou de órgão fracionário deste Tribunal, a não ser que a decisão seja teratológica ou 

manifestamente ilegal.

2. No caso, a decisão impugnada está devidamente motivada e amparada 

na firme jurisprudência desta Corte no sentido de que cabe à parte instruir 

corretamente a reclamação antes de ajuizá-la.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no MS n. 22.203/DF, 

Corte Especial, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 14.12.2015.)

Agravo regimental no mandado de segurança. Impetração contra ato 

jurisdicional. Impossibilidade. Teratologia ou manifesta ilegalidade. Inexistência. 

Agravo regimental desprovido.

I - Descabe a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional 

oriundo de órgãos fracionários ou de Relator desta e. Corte Superior, salvo na hipótese 

de teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão, o que não se verifi ca na espécie 
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(Precedentes: AgRg no MS 15.159/DF, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

DJe de 15.12.2011; AgRg no MS 14.107/SP, Corte Especial, Rel. Min. Laurita Vaz, 

DJe de 30.3.2009; AgRg no MS 14.758/DF, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio 

de Noronha, DJe de 12.5.2010; STF, MS 28.054 AgRg, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros 

Grau, DJe de 6.8.2010).

II - Inexiste teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão que, aplicando a 

Súmula n. 456/STF, determina a suspensão de execução hipotecária fundada na 

Lei n. 5.741/1971, nos moldes da jurisprudência desta c. Corte Superior.

III - Também não foi demonstrado o alegado reformatio in pejus, tendo em 

vista que o processo de execução outrora suspenso fora movido contra o próprio 

agravante.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no MS n. 18.196/DF, Corte 

Especial, relator Ministro Felix Fischer, DJe de 12.9.2012.)

É certo que o art. 6º da Resolução STJ n. 12/2009 prevê a irrecorribilidade 

das decisões proferidas pelo relator nas reclamações por ela disciplinadas, de 

modo que, à míngua de previsão do cabimento de recurso próprio contra a 

decisão impugnada, admite-se a impetração de mandado de segurança. Todavia, 

ainda assim, a admissibilidade do mandamus não dispensa a demonstração de 

que a decisão impugnada reveste-se de teratologia ou de fl agrante ilegalidade, o 

que não ocorre na espécie.

No caso, considerando, sobretudo, a natureza sui generis do procedimento 

instituído pela Resolução n. 12/2009, fruto de construção jurisprudencial, não 

considero teratológica a decisão que conhece de recurso nela não previsto. 

Saliento, inclusive, que a jurisprudência desta Corte possui uma diversidade de 

precedentes nos quais se conheceu de agravos regimentais contra decisão de 

relator em reclamação fundada na mencionada resolução. A respeito da questão, 

colaciono os seguintes julgados:

Processual Civil. Administrativo. Agravo regimental na reclamação. Argumentos 

insuficientes para desconstituir a decisão atacada. Reclamação proposta com 

base na Resolução STJ n. 12/2009. Presença de interesse da Fazenda Pública 

estadual. Não cabimento. Procedimento específi co previsto na Lei n. 12.153/2009. 

Precedentes da Primeira Seção do STJ.

I - A Primeira Seção desta Corte firmou entendimento segundo o qual é 

incabível o ajuizamento de reclamação, fundada na Resolução STJ n. 12/2009, 

em face de decisão que tenha examinado interesse da Fazenda Pública estadual, 

porquanto há procedimento específico previsto nos arts. 18 e 19 da Lei n. 

12.153/2009.
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II - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos sufi cientes para 

desconstituir a decisão agravada.

III - Agravo Regimental improvido. (AgRg na Rcl n. 27.862/MT, Primeira Seção, 

relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 18.11.2015.)

Processual Civil. Pedido de reconsideração na reclamação. Recebido como agravo 

regimental. Decisão de Turma Recursal em causa de interesse da Fazenda Pública. 

Regime próprio de solução de divergência previsto pelos arts. 18 e 19 da Lei n. 

12.153/2009. Não cabimento da reclamação prevista na Resolução n. 12/2009 do 

STJ. Precedente da Primeira Seção.

1. Recebe-se pedido de reconsideração como agravo regimental em prestígio 

aos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da 

fungibilidade recursal. Precedentes: AgRg no Ag 1.193.666/SP, Relator Ministro 

Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 8.2.2010; PET no Ag 1.033.281/MG, 

Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 6.8.2009; e RCDESP nos EREsp 

700.527/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJ de 

8.6.2009.

2. A Primeira Seção pacifi cou a orientação de que havendo procedimento legal 

específi co de uniformização jurisprudencial no âmbito das Turmas Recursais em 

causas de interesse da Fazenda Pública, o qual prevê meio próprio de impugnação 

(Lei n. 12.153/2009, arts. 18 e 19), não é cabível o ajuizamento da reclamação 

prevista na Resolução n. 12/2009 do STJ. Precedentes: RCDESP na Rcl 8.978/SP, Rel. 

Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 31.05.2013; RCDESP na Rcl 11.125/SP, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18.04.2013.

3. Agravo regimental não provido. (RCD na Rcl 21.569/SP, Primeira Seção, relator 

Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 5.12.2014.)

Administrativo. Reclamação. Resolução n. 12/STJ, de 14.12.2009. Telefonia fi xa. 

Cobrança de tarifa básica mensal. Interposição bem após o prazo recursal (15 

dias) previsto na resolução. Intempestividade. Agravo regimental desprovido.

1. Nos termos do art. 1º da Resolução n. 12/2009, as Reclamações destinadas 

a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a 

jurisprudência desta Corte, serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da 

ciência, pela parte, da decisão impugnada.

2. No caso em apreço, o julgamento, pela 2ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais do Estado do Mato Grosso do Sul, do Recurso Inominado da parte ora 

agravada foi publicado em 10.12.2008, e dos Embargos de Declaração opostos 

pela ora agravante em 05.05.2009. Contra essa decisão a reclamante interpôs 

Recurso Extraordinário, tendo sido negado seguimento por não ser a questão da 

tarifa básica de telefonia matéria de índole constitucional.
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3. A presente Reclamação foi ajuizada somente em 27.11.2013, ou seja, bem 

depois do prazo recursal (15 dias) previsto na Resolução n. 12/2009, sendo, 

portanto, intempestiva.

4. O fato de a Resolução STJ n. 12/2009 ter sido editada posteriormente ao 

julgamento proferido pela Turma Recursal não é capaz de reabrir o prazo previsto 

no seu art. 1º ou de tornar a Reclamação um substituto de recurso contra decisão 

que nega seguimento a Recurso Extraordinário (AgRg na Rcl 12.194/MS, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, DJe 02.08.2013).

5. Agravo Regimental da OI/SA desprovido. (AgRg na Rcl n. 15.560/MS, Primeira 

Seção, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 6.5.2014.)

Processual Civil. Agravo regimental na reclamação. Telefonia. Resolução n. 

12/2009. Prazo de 15 dias. Termo inicial. Recurso inominado. Intempestividade.

1. O manejo da reclamação, nos termos preconizados pela Resolução n. 

12/2009 do Superior Tribunal de Justiça, deve ter por base a data do julgamento 

do mérito da questão na Turma Recursal de origem, para fins de contagem 

do prazo de quinze dias, e não o acórdão que julgou prejudicado o recurso 

extraordinário dirigido ao STF.

2. “O fato de a Resolução STJ 12/09 ter sido editada posteriormente ao 

julgamento proferido pela Turma Recursal não é capaz de reabrir o prazo previsto 

no seu art. 1º ou de tornar a reclamação um substituto de recurso contra decisão 

que nega seguimento a recurso extraordinário” (AgRg na Rcl 12.194/MS, Rel. 

Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 2.8.2013).

3. No caso dos autos, verifi ca-se que a decisão impugnada pela via reclamatória 

foi proferida em 5.5.2009, sendo imperativo reconhecer a intempestividade da 

presente reclamação.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg na Rcl n. 14.815/MS, Primeira Seção, 

relator Ministro Og Fernandes, DJe de 25.11.2013.)

Da mesma forma, ainda que inexistente súmula ou precedente fi rmado em 

julgamento de recurso representativo de controvérsia sobre a questão federal 

controvertida – caracterização de má-fé do credor para que se determine 

a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do 

CDC –, o acolhimento da reclamação, no caso, também não pode ser tido por 

fl agrantemente ilegal ou teratológico, a justifi car o cabimento de mandado de 

segurança. Isso porque a dicção do art. 1º da Resolução STJ n. 12/2009 induz 

à compreensão de que o acórdão paradigmático deve espelhar a jurisprudência 

consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
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No caso, a matéria já estava consolidada no âmbito desta Corte, com 

precedentes tanto da Primeira quanto da Segunda Seção em sentido contrário 

ao entendimento adotado pela Turma Recursal. Vejam-se os seguintes julgados:

Reclamação. Divergência entre acórdão de Turma Recursal estadual e a 

jurisprudência do STJ. Resolução STJ n. 12/2009. Consumidor. Devolução em 

dobro do indébito. Necessidade de demonstração da má-fé do credor.

[...]

2. A egrégia Segunda Seção desta Corte tem entendimento consolidado no 

sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor, não prescinde da demonstração da 

má-fé do credor.

3. Reclamação procedente. (Rcl n. 4.892/PR, Segunda Seção, relator Ministro 

Raul Araújo, DJe de 11.05.2011.)

Administrativo. Agravo regimental nos embargos de divergência. 

Fornecimento de água e esgoto. Repetição de indébito. Devolução em dobro 

dos valores indevidamente pagos. Ausência de culpa ou dolo. Impossibilidade. 

Súmula 168/STJ. Agravo não provido.

[...]

2. Apreciando caso idêntico aos dos autos, a Primeira Seção, no julgamento 

dos EREsp 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.6.2011, firmou 

entendimento no sentido de que, tendo a cobrança indevida se dado em 

virtude de interpretação equivocada do Decreto Estadual n. 21.123/1983, está 

confi gurado o erro justifi cável previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, pelo 

que indevida a restituição em dobro.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EREsp n. 1.105.682/SP, Primeira 

Seção, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 22.8.2012.)

Ante o exposto, não conheço do mandado de segurança.

É o voto.

RECLAMAÇÃO N. 31.368-PR (2016/0109294-0)

Relator: Ministro Humberto Martins

Reclamante: Claudia Aparecida Gali

Advogados: Jose de Castro Meira Junior - DF021616
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Ruben Antônio Machado Vieira Mariz - DF028389

Reclamante: Paulo Cesar Martins

Advogados: Jose de Castro Meira Junior - DF021616

Ruben Antônio Machado Vieira Mariz - DF028389

Rodrigo Castor de Mattos e outro(s) - PR036994

Reclamado: Juiz Federal da 13ª Vara Criminal da Seção Judiciária do 

     Estado do Paraná

Interes.: Clarice Lourenço Th eriba

Advogado: Beno Fraga Brandão e outro(s) - PR020920

Interes.: Rita Maria Schimidt

Advogado: Manuela Toppel Portes - PR068943

Interes.: Samir Fouani

Advogado: Jean Andre Mignacco e outro(s) - PR068906

Interes.: Keli Cristina de Souza Gali Guimarães

Interes.: Ines Aparecida Machado

Advogado: Rodrigo Castor de Mattos - PR036994

Interes.: Giovani Maffi  ni

EMENTA

Processual Penal. Reclamação. Usurpação da competência do 

STJ. Ação penal. Inexistência de réu com prerrogativa de foro. Supostas 

irregularidades no inquérito policial. Inexistência. Desmembramento. 

Formação da oppinio delicti. Atribuição exclusiva do Ministério 

Público. Precedentes do STF e do STJ.

1. A reclamação é instrumento processual de caráter específi co 

e de aplicação restrita, somente sendo cabível quando outro órgão 

julgador estiver exercendo competência privativa ou exclusiva deste 

tribunal.

2. A alegada usurpação da competência do Superior Tribunal de 

Justiça se caracterizaria pelo processamento na primeira instância de 

ação penal que, a juízo da parte reclamante, deveria ter sido proposta 

também contra pessoa detentora de foro especial por prerrogativa de 

função perante o Superior Tribunal de Justiça.
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3. “A simples menção do nome de autoridades, em conversas 

captadas mediante interceptação telefônica, não tem o condão de 

fi rmar a competência por prerrogativa de foro.” (APn 675/GO, Rel. 

Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 17.12.2012, DJe 

21.2.2013.)

4. “Inexiste nulidade nos atos judiciais praticados em primeira 

instância pela simples interceptação autorizada de diálogos entre 

pessoas investigadas por aquele juízo e autoridade com prerrogativa de 

foro.” (AgRg no AgRg na Rcl 9.665/GO, Rel. Ministro João Otávio de 

Noronha, Corte Especial, julgado em 1º.8.2013, DJe 12.8.2013.)

5. Hipótese em que não consta dos autos nenhum indício, e 

a autoridade reclamada informa inexistir investigação envolvendo 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – que goza 

de foro especial por prerrogativa de função no Superior Tribunal de 

Justiça – perante o Tribunal estadual.

6. Não estando em curso na primeira instância ação penal 

contra detentor de foro especial, a caracterização da usurpação da 

competência penal originária do STJ somente poderia ser feita se 

realizado um juízo positivo acerca do fummus commissi delicti, da 

punibilidade concreta e da existência de justa causa contra o detentor 

do foro especial, o que, além de exigir ampla análise do material 

probatório que instruiu a denúncia, implica necessariamente que esta 

Corte assuma uma posição que a Constituição Federal reservou com 

exclusividade ao Ministério Público.

7. “O art. 129, I, da CF atribui ao Ministério Público, com 

exclusividade, a função de promover a ação penal pública 

(incondicionada ou condicionada à representação ou requisição) e, 

para tanto, é necessária a formação da opinio delicti. [...]. Apenas o 

órgão de atuação do Ministério Público detém a opinio delicti a partir 

da qual é possível, ou não, instrumentalizar a persecução criminal (Inq 

2.341-QO/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJ de 17.8.2007)”.

Reclamação julgada improcedente.

ACÓRDÃO

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

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



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 29, (248): 23-67, outubro/dezembro 2017 45

unanimidade, julgou improcedente a reclamação, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia 

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

Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Felix Fischer 

e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio 

de Noronha e Maria Th ereza de Assis Moura.

Convocada a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Sustentaram oralmente o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada pelo 

Ministério Público Federal e o Dr. Rodrigo Castor de Mattos, pela reclamante.

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

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 3.8.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de reclamação, com pedido 

de liminar, com fulcro no art. 105, I, “f ”, da CF, proposta por Claudia Aparecida 

Gali e Paulo Cesar Martins contra ato do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba 

nos autos do Inquérito Policial n. 015169-56.2011.4.04.7000 e da Ação Penal 

n. 5062286-04.2015.4.04.7000.

Sustentam os reclamantes, em suma, que a tramitação de tais feitos na 13ª 

Vara Federal de Curitiba caracteriza usurpação de competência do Superior 

Tribunal de Justiça, já que desde o início das investigações em questão há 

referências a irregularidades envolvendo o Conselheiro do Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná Fernando Augusto Mello Guimarães.

Afirmam os reclamantes que o inquérito policial fora instaurado em 

20.6.2011, a partir de indícios de que o Instituto Confi ancce, pessoa jurídica 

de direito privado, qualifi cado como OSCIP, teria fi rmado termos de parceria 

irregulares com municípios paranaenses, causando prejuízos ao erário, “o que 

poderia caracterizar a possível prática dos crimes de quadrilha, peculato e 

corrupção” (fl . 3, e-STJ).
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Aduzem os reclamantes que, no início das investigações, a autoridade 

policial recebeu cópias de documentos referentes ao Instituto Confiancce 

que “atribuem ao Excelentíssimo Doutor Fernando Augusto Mello Guimarães, 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, suposto favorecimento 

ao Instituto Confi ancce, do qual faria parte sua atual esposa e investigada, Sra. Keli 

Cristina de Souza Gali Guimarães” (e-STJ, fl . 4), bem como foi juntado aos autos 

do referido IPL “denúncia anônima” que dava conta de ser Fernando Augusto 

Mello Guimarães “sócio fantasma do instituto Confi ancce” e que ele “participa 

das negociatas com os prefeitos e oferece contrapartida de aprovação de contas, 

dinheiro para a campanha e retaliação de inimigos” (fl . 9, e-STJ). Segundo os 

reclamantes:

Em que pese a notícia anônima e as reportagens terem, dentre seus 

personagens principais, o Exmo. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado 

do Paraná, Dr. Fernando Augusto Mello Guimarães, acusando-o abertamente de 

práticas criminosas, a Polícia Federal, ao invés de representar pela remessa dos 

autos a este Egrégio Superior Tribunal de Justiça, face ao conteúdo das denúncias 

que imputam diretamente à referida autoridade com prerrogativa de foro nesta 

Corte Superior a prática de supostos favorecimentos ao Instituto Confi ancce, que 

poderiam caracterizar-se, em tese, como infrações penais a ensejar a supervisão 

das investigações pelo E. STJ, optou por prosseguir nas investigações, tomando o 

cuidado de não mencionar que o Exmo. Conselheiro era investigado de fato, por 

vias oblíquas, e não formalmente, justamente para não acarretar o deslocamento 

de competência (fl . 12, e-STJ).

Aduzem que, em 8.3.2012, a autoridade policial representou pelo 

afastamento dos sigilos bancários dos investigados Claudia Aparecida Gali, Keli 

Cristina de Souza Gali Guimarães, Pedro Fernandes Cavichiolo, Marcelo Marques, 

Estavatec Terraplanagem Construções Ltda., C&K Treinamento Empresarial Ltda. 

ME, Instituto Confi ancce e Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, bem 

como representou pela quebra do sigilo fi scal dos investigados, tendo esta última 

representação sido instruída com relatórios do Coaf “onde, mais uma vez, é 

citado o nome do Exmo. Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães e de 

sua esposa, Sra. Keli Cristina de Souza Gali Guimarães em operações imobiliárias” 

(fl . 13, e-STJ).

Afi rmam que, no curso das interceptações telefônicas, houve expressa 

menção ao nome do conselheiro, além de haver este utilizado constantemente 

o terminal de titularidade de sua esposa, bem como que a autoridade policial, o 

Ministério Público e o juiz que presidiam o feito teriam ignorado:
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a presença perene do Exmo. Conselheiro nos diálogos inteceptados, o 

que era plenamente possível de ser constatado ante aos diversos elementos 

identifi cadores expostos acima, em conveniente silêncio e, ao que tudo indica, 

com o nítido objetivo de manter o controle jurisdicional das investigações em 

suas mãos, em desrespeito à competência constitucional deste Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça (fl . 22, e-STJ).

Alegam não ter havido encontro fortuito de provas contra o conselheiro, 

e que a remessa de cópia do Relatório de Análise de Material Apreendido da 

CGU/PR ao Superior Tribunal de Justiça feita por ocasião do oferecimento da 

denúncia nos autos da Ação Penal n. 5062286-04.2015.4.04.7000 confi gurou 

indevido desmembramento feito por autoridade judicial sem competência para 

tanto.

Requereram provimento liminar que determine “a imediata suspensão 

tanto das investigações como da ação penal correlata, originária do inquérito 

policial em tela, inclusive do prazo para apresentação de defesa preliminar 

já em curso”, afirmando estar a plausibilidade de suas alegações fundadas 

na manifesta usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça e 

na nulidade absoluta dos atos investigatórios e decisórios praticados com 

violação da garantia do juiz natural e da regra de competência estabelecida 

pela Constituição da República, e que o periculum in mora residiria no fato de 

estarem os reclamantes “sofrendo uma persecução penal lastreada em provas 

ilícitas, muitas delas obtidas mediante interceptações telefônicas decretadas por 

juiz incompetente”.

O pedido liminar foi indeferido por meio da decisão de fl s. 11.838/11.844 

(e-STJ), com fundamento em inexistência de elementos suficientes para 

demonstrar, naquela fase processual, a usurpação da competência do STJ, bem 

como de ausência de risco de dano irreparável a justifi car a concessão da liminar 

suspendendo a tramitação do feito.

Requisitaram-se informações ao Juízo reclamado, o qual, em resposta, 

encaminhou o ofício juntado às fl s. 11.858/11.861 (e-STJ), no qual sustenta, 

em resumo, que “[e]m nenhum momento durante as investigações que corriam 

perante esta instância o conselheiro foi alvo das investigações, tampouco 

colheram-se indícios de sua efetiva participação na quadrilha/associação 

investigada. Por outro lado, realmente, a sua esposa (Keli Cristina de Souza Gali 

Guimarães) desde o início esteve no centro das investigações. Porém, como é 

cediço, a prerrogativa de função não se estende a familiares” (fl . 11.860, e-STJ).
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Em contestação, o Ministério Público Federal manifestou-se pela 

improcedência da reclamação, em razão da ausência de usurpação da competência 

do STJ, por não envolverem as investigações diretamente autoridade com foro 

por prerrogativa (fl s. 11.887/11.893, e-STJ).

Parecer da d. Procuradoria-Geral da República pela improcedência 

da reclamação acostada às fls. 11.900/11.904 (e-STJ) – e ratificada às fls. 

11.931/11.932 (e-STJ) –, sob o argumento de que “a ausência de elementos 

que vinculem diretamente o Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães 

à prática dos crimes apurados nos autos do Inquérito Policial n. 5015169-

56.2011.4.04.7000 e da Ação Penal n. 5062286-04.2015.4.04.7000 impede 

o deslocamento da competência para esta Colenda Corte, visto que a simples 

menção do nome de autoridade com foro por prerrogativa perante o Superior 

Tribunal de Justiça não atrai a competência deste para processar e julgar eventual 

ação” (fl . 11.903, e-STJ).

Por meio do despacho de fl s. 11.934/11.936 (e-STJ), esta relatoria solicitou 

cópias em mídia das interceptações telefônicas, bem como dos relatórios de 

inteligência respectivos elaborados pela Polícia Federal, para fi ns de averiguação 

da irregularidade apontada pelos reclamantes consubstanciada na interceptação 

de terminal utilizado pelo Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, 

detentor de prerrogativa de foro sem autorização judicial.

Em resposta, a Procuradoria da República no Estado do Paraná atendeu à 

solicitação às fl s. 12.675/13.499 (e-STJ) e prestou informações complementares, 

reiterando, em resumo que:

“os dados interceptados (...) se referem somente aos terminais telefônicos 

alvos da operação, cuja autorização foi deferida pelo juízo competente”; “não 

é desarrazoado pressupor que, com receio do monitoramento, o Conselheiro 

Fernando Augusto Mello Guimarães se utilizasse do telefone de sua esposa ou 

que trocasse o telefone com a esposa, para confundir eventual investigação 

que imaginasse estar curso”; “o Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães 

não foi alvo das investigações e, em nenhum momento, durante o trâmite do 

inquérito policial, surgiram indícios de sua efetiva participação na organização 

criminosa investigada”; “Há muitas provas documentais dos crimes praticados 

pela organização criminosa chefi ada pelos reclamantes. E em nenhum momento 

as conversas do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães ouvidas 

fortuitamente foram utilizadas para embasar a denúncia deste Parquei. Portanto, 

não há que se falar em nulidade dos atos investigatórios.”
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Submetidos novamente os autos ao Ministério Público Federal para 

emissão de parecer, o órgão ministerial ratifi cou às fl s. 13.505/13.506 (e-STJ) as 

manifestações de fl s. 11.900/11.904 e 11.931/11.932 (e-STJ).

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): Nos termos do disposto no 

art. 105, inciso I, alínea “f ”, da Constituição Federal, a reclamação é o meio 

processual apto a possibilitar, no Superior Tribunal de Justiça, a preservação de 

sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, de modo que será 

cabível reclamação nesta Corte quando outro órgão julgador estiver exercendo 

competência privativa ou exclusiva deste tribunal ou quando as decisões desta 

Corte não estiverem sendo cumpridas por quem de direito.

No caso dos autos, alega a parte reclamante ter havido usurpação da 

competência do Superior Tribunal de Justiça em razão do processamento na 

primeira instância de inquérito policial e ação penal que, segundo os reclamantes, 

desde o nascedouro envolvia pessoa detentora de foro especial por prerrogativa 

de função perante o Superior Tribunal de Justiça, a dizer, o Conselheiro do 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná Fernando Augusto Mello Guimarães.

Verifi ca-se, de pronto, que a alegada usurpação não decorre da instauração 

de ação penal ou decretação de medida cautelar coercitiva imposta a pessoa 

detentora de foro especial por juízo de primeira instância, o que evidenciaria de 

modo claro a usurpação da competência do STJ.

A jurisprudência da Corte Especial do STJ é pacífi ca no sentido de que “o 

juízo de conveniência e oportunidade do desmembramento deve ser realizado, 

caso a caso, pela Corte constitucionalmente competente para processar e julgar 

o agente público que detém a prerrogativa de foro. Precedentes do STF” (Pet no 

Inq 765/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 17.12.2014, 

DJe 2.2.2015).

Tal orientação também é pacífi ca no Supremo Tribunal Federal, onde 

o plenário daquela “Suprema Corte mais de uma vez já decidiu que ‘é de ser 

tido por afrontoso à competência do STF o ato da autoridade reclamada 

que desmembrou o inquérito, deslocando o julgamento do parlamentar e 

prosseguindo quanto aos demais” (AP 871 QO, Relator Min. Teori Zavascki, 
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Segunda Turma, julgado em 10.6.2014, Acórdão Eletrônico DJe-213 divulg 

29.10.2014 public 30.10.2014).

Com efeito, havendo elementos de prova que indiquem a presença de 

indícios sufi cientes de autoria relacionados a pessoa detentora de prerrogativa 

de foro especial perante o STF, cabe ao juízo em que tramita o feito remeter, 

de imediato, os autos à Corte constitucionalmente competente, sob pena de 

nulidade dos atos praticados.

Conforme esclarecido pelo órgão ministerial, “as investigações realizadas 

no âmbito do Inquérito Policial n. 5015169-56.2011.404.7000 ocorreram 

de 2011 a 2016. Há muitas provas documentais dos crimes praticados pela 

organização criminosa chefi ada pelos reclamantes. E em nenhum momento 

as conversas do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães ouvidas 

fortuitamente foram utilizadas para embasar a denúncia deste Parquet. Portanto, 

não há que se falar em nulidade dos atos investigatórios” (fl . 12.694, e-STJ).

Nesse contexto, não há no caso em tela elementos suficientes para a 

formação de um juízo seguro quanto à alegada usurpação de competência do 

STJ, já que, para tanto, é necessário que exista um feixe congruente de elementos 

que o liguem diretamente à prática do crime investigado.

Ademais, meras menções ou referências ao nome de pessoas detentoras de 

prerrogativa de foro são insufi cientes para, por si sós, deslocarem a competência 

para o STJ. Neste sentido:

Processo Penal. Denúncia. Recebimento. Membros do Poder Judiciário. Suspeita 

de formação de quadrilha para manipulação de decisões judiciais. Nulidade 

do inquérito. Incompetência. Descoberta incidental de crimes praticados por 

agentes detentores de foro privilegiado. Supostas irregularidades no inquérito 

policial. Inexistência. Desmembramento. Acusados sem prerrogativa de foro. 

Complexidade da causa. Conveniência da instrução criminal. Justa causa para a 

ação penal. Prova da materialidade e indícios de autoria. Imprescindibilidade.

1. A simples menção do nome de autoridades, em conversas captadas mediante 

interceptação telefônica, não tem o condão de fi rmar a competência por prerrogativa 

de foro. Inexiste violação do art. 5º, XII, da CF/1988 e à Lei n. 9.296/1996, porquanto os 

inquéritos foram remetidos ao STJ assim que confi rmados indícios de participação de 

autoridades em condutas criminosas. Precedentes.

2. Eventuais irregularidades na fase inquisitorial não contaminam a ação, 

exaurida a função informativa do inquérito. Precedentes.

3. Incabível a reunião de processos se importa em prejuízo à instrução e, 

sobretudo, à duração razoável do processo. Precedentes.
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4. Não obstante inexista defi nição em lei, considera-se justa causa a viabilidade 

da ação penal, alicerçada em suporte probatório mínimo, a indicar prognóstico 

de procedência. Assim, para admitir a acusação, indispensáveis a prova da 

materialidade e indícios suficientes de autoria. Configurada a justa causa, a 

denúncia deve ser recebida, de modo a permitir a dilação probatória no curso da 

instrução.

5. Ante a gravidade das acusações e recebida a denúncia, mostra-se prudente 

manter os magistrados afastados da função pública, como preceitua o art. 29 da 

LOMAN, até fi nal decisão da ação.

6. Denúncia parcialmente recebida. (APn 675/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Corte Especial, julgado em 17.12.2012, DJe 21.2.2013.)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STF:

Constitucional. Penal. Processual Penal. Habeas corpus. Inquérito policial. 

Nulidade. Deputado Federal. Tramitação perante a Justiça Federal. Inocorrência. 

C.F., art. 102, I, b. I. - Inquérito policial em tramitação perante a Justiça Federal 

de primeira instância, para apurar possível prática de crime de sonegação fi scal 

e lavagem de dinheiro por pessoas que não gozam de foro por prerrogativa 

de função. II. - A simples menção de nome de parlamentar, em depoimentos 

prestados pelos investigados, não tem o condão de fi rmar a competência do 

Supremo Tribunal para o processamento de inquérito. III. - H.C. indeferido. (HC 

82.647, Relator Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 18.3.2003, DJ 

25.4.2003 pp-00065 Ement vol-02107-02 pp-00386.)

No caso dos autos, além da menção ao nome do conselheiro, afi rmam 

os reclamantes terem sido interceptadas ligações do terminal telefônico do 

próprio agente público, que também seria alvo de investigação, não obstante a 

inexistência de autorização judicial para tanto.

Acerca de tal afi rmação, o órgão ministerial esclareceu que “em nenhum 

momento houve pedido de interceptação telefônica do terminal 41 9997 1777, 

que consta nos relatórios como sendo o número de celular utilizado pelo 

Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães. O alvo das interceptações, 

conforme já mencionado, era sua esposa, Keli Cristina de Souza Gali Guimarães, 

proprietária da linha 41 9155 1777” (fl s. 12.684/12.685, e-STJ).

Ainda sobre a manifestação do órgão ministerial por meio da Procuradoria 

da República no Estado do Paraná em relação à alegação dos reclamantes de 

que o Conselheiro estaria sendo alvo direto das interceptações telefônicas no 

curso da investigação, merecem destaque os seguintes argumentos:
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O Sistema Guardião recebe e armazena os dados interceptados pela operadora 

de telefonia e a autoridade policial autorizada para acessar o sistema monitora e 

analisa os dados armazenados, que se referem somente aos terminais telefônicos 

alvos da operação, cuja autorização foi deferida pelo juízo competente.

(...)

Portanto, não é desarrazoado pressupor que, com receio do monitoramento, 

o Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães se utilizasse do telefone de 

sua esposa ou que trocasse o telefone com a esposa, para confundir eventual 

investigação que imaginasse estar curso.

(...)

Ressalta-se, no entanto, que, conforme a manifestação anterior deste Parquet, 

o Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães não foi alvo das investigações 

e, em nenhum momento, durante o trâmite do inquérito policial, surgiram 

indícios de sua efetiva participação na organização criminosa investigada (fl s. 

12.675/12.694, e-STJ).

Em que pese à existência de gravações de conversas do agente público 

com seus familiares alvos da operação e/ou ligações feitas pelo conselheiro 

dos terminais dos investigados, entende o Parquet federal, com atribuição 

para ofi ciar no feito na primeira instância, que a leitura da degravação de tais 

ligações não indica a presença de indícios de participação do agente público nas 

irregularidades que estavam sendo investigadas.

Do manuseio dos documentos e transcrições das interceptações, bem como 

dos relatórios de inteligência respectivos elaborados pela Polícia Federal, estes 

acostados às fl s. 12.695/13.499 (e-STJ) por determinação desta Corte, não é 

possível afi rmar-se que desde o início das investigações já existiam indícios 

suficientes a demonstrar a efetiva participação do Conselheiro Fernando 

Augusto Mello Guimarães nas irregularidades supostamente praticadas pela 

Oscip da qual participava sua mulher, Keli Cristina de Souza Gali Guimarães.

Aliás, nem sequer é possível afi rmar-se com segurança que, por ocasião 

de determinação do desmembramento, tenha sido verifi cada a participação 

concreta do conselheiro em tais irregularidades, uma vez que, dada sua condição 

funcional, não é desarrazoado supor que as alegadas irregularidades ocorridas 

em julgamentos do Tribunal de Contas confi gurem condutas diversas daquelas 

eventualmente praticadas pelas Oscips e pelos municípios no momento da 

liberação dos valores.

A ratio observada no âmbito do Supremo Tribunal Federal é “de que as 

normas constitucionais sobre prerrogativa de foro devem ser interpretadas 
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restritivamente, o que determina o desmembramento do processo criminal 

sempre que possível, mantendo-se sob a jurisdição especial, em regra e segundo 

as circunstâncias de cada caso, apenas o que envolva autoridades indicadas na 

Constituição.” (AP n. 871 QO/PR, relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 

29.10.2014.)

A despeito disso, a caracterização da usurpação da competência do STJ 

pressupõe um juízo positivo acerca do fummus commissi delicti, da punibilidade 

concreta e da existência de justa causa para uma eventual ação penal contra o 

Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, o que, além de exigir ampla 

análise do material probatório que instruiu a denúncia, implica necessariamente 

que este juízo assuma uma posição que a Constituição reservou com 

exclusividade ao Ministério Público, qual seja, a de, na condição de destinatário 

das provas produzidas na investigação, exercer o juízo de imputação necessário à 

instauração de uma ação penal.

Ocorre que nosso regime jurídico-constitucional reservou ao Ministério 

Público, com exclusividade, o poder-dever de concretizar o juízo de imputação 

criminal. Assim, somente o MP é quem, à luz dos elementos de prova colhidos ao 

longo do procedimento investigatório, detém a atribuição de oferecer denúncia 

e exercer a pretensão acusatória. Nesse sentido já se pronunciou o STF:

O art. 129, I, da CF atribui ao Ministério Público, com exclusividade, a função de 

promover a ação penal pública (incondicionada ou condicionada à representação 

ou requisição) e, para tanto, é necessária a formação da opinio delicti. Como 

já pontuou o Min. Celso de Mello, “a formação da opinio delicti compete, 

exclusivamente, ao Ministério Público, em cujas funções institucionais se insere, 

por consciente opção do legislador constituinte, o próprio monopólio da ação 

penal pública (CF, art. 129, I). Dessa posição de autonomia jurídica do Ministério 

Público, resulta a possibilidade, plena, de, até mesmo, não oferecer a própria 

denúncia” (HC 68.242/DF, Primeira Turma, DJ de 15.3.1991). Apenas o órgão de 

atuação do Ministério Público detém a opinio delicti a partir da qual é possível, ou 

não, instrumentalizar a persecução criminal (Inq 2.341-QO/MT, Rel. Min. Gilmar 

Mendes, Pleno, DJ de 17.8.2007).

Daí que, no caso dos autos, não tendo o Ministério Público estadual 

incluído pessoa com prerrogativa de foro perante o STJ na denúncia, a 

confi guração da usurpação da competência desta Corte somente ocorreria caso 

o órgão ministerial com atribuição para ofi ciar perante o Superior Tribunal de 

Justiça se manifestasse pela necessidade de inclusão do conselheiro entre os 

réus. Entretanto, instada a manifestar-se acerca dos fatos narrados na presente 
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reclamação, a Vice-Procuradora-Geral da República, atuando por delegação do 

Procurador-Geral, afi rmou:

5. (...) retornaram os autos a esta Procuradoria-Geral da República em razão 

de petição juntadas ás fl s. 12.675/12.694 (e-STJ), ocasião em que, devidamente 

intimado, o agente ministerial com atribuição para oficiar no feito manifestou-

se novamente pela improcedência da Reclamação, tendo em vista a ausência de 

usurpação de competência deste E. STJ.

6. Nesse contexto, forçoso reconhecer não terem sobrevindo aos autos 

elementos hábeis a modifi car o entendimento anteriormente exposto por este 

órgão do MPF.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal ratifica as manifestações de fls. 

11.900/11.904 e 11.931/11.932 (fl . 13.506, e-STJ).

Com efeito, outro não é o entendimento desta Corte e do Supremo 

Tribunal Federal:

Penal. Processual Penal. Reclamação. Foro especial por prerrogativa de função 

no STJ. Ausência de investigação envolvendo Conselheiro de Tribunal de Contas 

no Tribunal estadual. Reclamação julgada improcedente.

1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça “a reclamação para a preservação 

de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões” (art. 105, inciso I, 

alínea f, da CF).

2. Hipótese em que não consta dos autos nenhum indício, e a autoridade 

reclamada informa inexistir investigação envolvendo o reclamante - que goza de 

foro especial por prerrogativa de função no Superior Tribunal de Justiça - perante 

o Tribunal estadual.

3. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 9.136/ES, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Corte Especial, julgado em 16.10.2013, DJe 23.10.2013.)

Agravo regimental. Reclamação. Agravante com prerrogativa de foro. 

Inexistência de investigação em primeira instância contra ele. Nulidade de atos 

praticados em primeira instância. Descabimento.

1. Inexiste nulidade nos atos judiciais praticados em primeira instância pela 

simples interceptação autorizada de diálogos entre pessoas investigadas por 

aquele juízo e autoridade com prerrogativa de foro.

2. A posterior constatação do possível envolvimento do réu com prerrogativa 

de foro enseja a remessa da investigação para o tribunal competente, mas não 

nulifi ca os atos que ensejaram a descoberta fortuita da participação.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg na Rcl 9.665/GO, Rel. Ministro 

João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 1º.8.2013, DJe 12.8.2013.)
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Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de usurpação da competência 

do Supremo Tribunal Federal para conduzir inquérito em que há o suposto 

envolvimento de deputado federal. Improcedência. 3. Posterior requisição, pelo 

Procurador-Geral da República, de instauração de inquérito contra o deputado 

federal mencionado. Inquérito atualmente em tramitação no STF. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (Rcl 4.025 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, 

Tribunal Pleno, julgado em 2.2.2007, DJ 9.3.2007 pp-00026 Ement vol-02267-01 

pp-00171 LEXSTF v. 29, n. 341, 2007, p. 485-497.)

Por derradeiro, ainda que se tomasse por plausível a tese ventilada pelos 

reclamantes, estes não ostentam interesse e legitimidade para requerer a 

competência extraordinária, porquanto suas funções não se encontram no rol do 

art. 105, inciso I, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

Reclamação. Reclamante sem prerrogativa de foro. Ilegitimidade da parte 

para pleitear remessa de ação penal ao Superior Tribunal de Justiça. Agravo 

desprovido.

1. A reclamação é espécie do gênero ação e exige, para o seu ajuizamento, 

legitimidade de parte, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido.

2. Tem legitimidade para propor reclamação contra ação penal que não 

observe a competência do Superior Tribunal de Justiça aquele que detém a 

prerrogativa de foro.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg na Rcl 26.283/PR, Rel. Ministro João 

Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 1º.6.2016, DJe 16.6.2016.)

Ante o exposto, acompanho os pareceres do Ministério Público Federal 

de fls. 11.900/11.904, 11.931/11.932 e 13.505/13.506 (e-STJ) e julgo 

improcedente a presente reclamação.

É como penso. É como voto.

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA N. 3.687-EX 

(2008/0267733-7)

Relator: Ministro Humberto Martins

Requerente: Gold Circle Films LLC
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Advogado: Gisela da Silva Freire - SP092350

Requerido: Cannes Produções S/A

Advogado: Marcos Alberto Sant´Anna Bitelli e outro(s) - SP087292

EMENTA

Processual Civil. Direito Internacional Privado. Sentença 

estrangeira contestada. Arbitragem. Direito autoral. Contrato. 

Distribuição. Licenciamento. Improcedência das alegações de 

nulidade. Atenção aos ditames legais que admitam a homologação do 

título arbitral.

1. Sentença estrangeira contestada na qual se fi rmou decisum 

arbitral em razão de descumprimento de contrato de licença para 

distribuição de obra cinematográfi ca; o título arbitral em questão já foi 

homologado pelo Poder Judiciário estrangeiro em razão do interesse 

de uma das parte de executar obrigação naquele país.

2. São trazidas seis alegações de nulidade da sentença arbitral: a 

primeira – a ausência de poderes de acionista da empresa para outorgar 

procuração “ad judicia”; a segunda – a homologação estrangeira 

inviabilizaria a brasileira; a terceira – a nulidade do processo judicial de 

homologação estrangeira; a quarta – o efeito substitutivo da sentença 

judicial; a quinta – a ausência de trânsito em julgado do laudo arbitral 

e da sentença judicial; a sexta – a inexistência de assinatura da cláusula 

arbitral.

3. Os atos constitutivos da parte requerente (fl s. 36-59; tradução: 

fl s. 62-81) indicam o subscritor da procuração (fl . 11) como membro 

da empresa em questão. Há documentos que comprovam uma longa 

cadeira de autenticação do instrumento (fl s. 8-11), com tradução (fl s. 

13-14), bem como que, também, atestam o estatuto social da empresa 

(fl s. 16-28), com tradução (fl s. 31-35); por fi m, existe selo consular 

específi co (fl . 15). Inexiste a alegada nulidade.

4. Tanto a segunda, quanto a terceira e a quarta alegações de 

nulidade estão relacionadas com o processo judicial por meio do 

qual foi homologada a arbitragem pelo poder judiciário estrangeiro; 

o título arbitral previa a aplicação de uma penalidade de mercado 

naquele país e, portanto, exigia a homologação judicial para iniciar 
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a execução de uma obrigação de fazer. No caso concreto, não vejo 

óbice legal que veda a homologação no Brasil de sentença arbitral que 

foi homologada, antes, em outro país, em prol de buscar a aplicação 

diversa da qual se busca aqui: a obrigação de pagar.

5. O trânsito em julgado da sentença arbitral se deduz pelos seus 

próprios termos, no qual se indicam que ela poderá ser homologada 

em qualquer órgão judicial competente (fl . 144); no caso do país 

estrangeiro, o laudo arbitral foi homologado, como se observa da 

aposição do carimbo “fi led” (fl . 82); no caso do Brasil, trata apenas 

da homologação da mesma sentença arbitral em prol da execução da 

obrigação de pagar.

6. O exame do contrato demonstra que há clara assinatura pela 

parte requerida e que o documento assinado impunha a existência de 

um anexo que detalhava a cláusula arbitral; não há como prosperar a 

alegação de que o anexo não teria validade, em razão de não ter sido 

rubricado. Isso porque o contrato possui, de modo expresso, a menção 

à cláusula, já prevista no pacto (fl . 179).

7. Em suma, o título arbitral em questão atende os requisitos 

legais de homologabilidade, tal como fi rmados pelo Novo Código de 

Processo Civil, pela Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307/1996) e pelo 

RISTJ.

Sentença estrangeira homologada.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça 

A Corte Especial, por unanimidade, deferiu o pedido de homologação de 

sentença, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria 

Th ereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis 

Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, 

Felix Fischer e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio 

de Noronha e Napoleão Nunes Maia Filho.

Brasília (DF), 03 de maio de 2017 (data do julgamento).



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

58

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 11.5.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de requerimento para 

homologação de sentença estrangeira, protocolado pela Gold Circle Films LLC, 

com fundamento no art. 105, inciso I, alínea “i”, da Constituição Federal, 

no qual se pleiteia que seja outorgada validade nacional à sentença arbitral 

proferida na Califórnia nos Estados Unidos da América.

A petição inicial descreve que a sentença arbitral deriva de tribunal 

internacional denominado IFTA Arbitration – “Independent Film and 

Television Alliance Aribitration”. Alega a parte requerente que a exordial estaria 

instruída com os documentos necessários à homologação (contrato social da 

requerente, sentença arbitral homologanda – sua tradução e chancela consular 

–, convenção de arbitragem) (fl s. 3-5, e-STJ). Juntados documentos (fl s. 6-269, 

e-STJ).

Foi determinada a citação da parte requerida (fl . 273, e-STJ).

A parte requerida foi citada (fl . 282, e-STJ).

Foi ofertada contestação pela parte requerida (fl s. 284-309, e-STJ). A parte 

requerida alega seis objeções. A primeira objeção, de cunho preliminar, é que a 

procuração fi rmada pela parte requerente teria sido assinada por representante 

que não seria dotado de poderes para fi rmar procuração “ad judicia”. Pela 

segunda objeção, também prefacial, argumenta-se que o laudo arbitral teria sido 

substituído por sentença judicial do Estado da Califórnia e que, assim, o título 

passível de homologação seria a sentença judicial e não o laudo arbitral. Defende 

que, no processo judicial, que teria substituído o laudo arbitral, não teria existido 

a citação da parte requerida por meio de carta rogatória e, desse modo, teria 

ocorrido o cerceamento de defesa. A quarta alegação postula a inviabilidade de 

homologação, pois o laudo arbitral teria sido substituído por sentença judicial da 

Estado da Califórnia; defende que o laudo arbitral não pode ter maior valor do 

que a sentença judicial estrangeira que o substituiu. A quinta objeção se refere à 

ausência de comprovação de trânsito em julgado do laudo arbitral e da sentença 

judicial que o teria confi rmado. A sexta objeção seria que a alegada ausência de 
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fi rma da convenção de arbitragem. Alega que o Anexo “A”, no qual está contida 

a cláusula de arbitragem não teria sido assinado. Juntou documentação (fl s. 310-

365, e-STJ) e acórdão da Corte Especial do STJ (fl s. 366-400, e-STJ).

A parte requerida juntou petição com procuração (fl . 422, e-STJ) e cópia 

dos documentos constitutivos da parte requerida Cannes Produções S.A. (fl s. 402-

421, e-STJ), bem como carta da American Film Market – IFTA, comunicando 

sobre a arbitragem (fl . 423, e-STJ).

Protocolada petição de impugnação ao valor da causa (fl s. 425-428, e-STJ.). 

Contestada a impugnação pela parte requerente (fl s. 439-440, e-STJ). Proferida 

decisão sobre o incidente com a seguinte ementa (fl . 550, e-STJ):

Processual Civil. Direito Internacional Privado. Sentença estrangeira contestada. 

Arbitragem. Direito autoral. Distribuição. Licenciamento. Impugnação ao valor da 

causa. Expressão econômica da controvérsia. Jurisprudência do STF e do STJ. Valor 

em dólar americano. Conversão. Precedente do STJ. Câmbio. Data do ajuizamento da 

ação. Impugnação procedente.

Embargos de declaração julgados com a seguinte ementa (fl . 571, e-STJ):

Processual Civil. Direito Internacional Privado. Sentença estrangeira contestada. 

Laudo arbitral. Direito autoral. Licenciamento. Impugnação ao valor da causa. 

Correção de erro material. Possibilidade. Precedente da Corte Especial. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para retifi cação.

Juntada réplica pela parte requerente (fl s. 430-471, e-STJ), bem como 

substabelecimento (fls. 449-451, e-STJ). A parte requerente refuta que o 

outorgante é sócio da empresa dos Estados Unidos da América e que possui 

poderes para fi rmar procuração “ad judicia”. Alega que a homologação do laudo 

arbitral pela Suprema Corte da Estado da Califórnia não obsta, por si mesma, 

a homologação da laudo arbitral no Brasil; aduz que isso foi realizado por ser 

uma exigência para a execução do título arbitral naquele Estado. Firma que 

não procederia a alegação de cerceamento de defesa no processo judicial, pois 

ele nada interferiria com o laudo arbitral. Alega que o contrato fi rmado prevê, 

de modo expresso, a existência do Anexo “A” (cláusula arbitral) e que este foi 

assinado pela parte requerida. Por fi m, defende que o trânsito em julgado não 

seria necessário para a homologação de sentença arbitral.

Foi reiterada a réplica da parte requerida (fl s. 464-479 e fl s. 481-496, 

e-STJ).
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O Ministério Público Federal opinou pela necessidade de juntada da 

comprovação de trânsito em julgado da sentença arbitral (fl . 500, e-STJ).

A parte requerente juntou petição na qual informa que o trânsito em 

julgado se infere do carimbo aposto na sentença arbitral com o dizer “fi led”, que 

comprova que a resultado fi nal da arbitragem foi homologada judicialmente no 

Estado da Califórnia (fl s. 522-524, e-STJ). Juntado substabelecimento (fl . 526, 

e-STJ).

A parte requerida pede a extinção do feito, pois alega que haveria sido 

intempestiva a informação sobre o trânsito em julgado (fl . 534-535, e-STJ).

Os autos me vieram conclusos por atenção ao disposto no art. 9º, § 2º, da 

Resolução STJ n. 9/2005.

O Ministério Público Federal opina pela homologação da sentença 

estrangeira (fl s. 542-547, e-STJ).

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): Deve ser homologada a 

sentença estrangeira em questão.

Informam os autos que a parte requerente (Gold Circle Films LLC) fi rmou 

contrato com a parte requerida (Cannes Produções S.A. – Europa Filmes) para 

distribuição de obra cinematográfi ca. Após a execução, sobrevieram desavenças 

em relação a valores devidos pela requerida à parte requerente. O desacordo 

foi dirimido por meio de arbitragem em atenção à cláusula pactuada pelas 

partes no contrato de licenciamento para distribuição, firmado entre as 

partes, “Distribution License Agreement” (fl s. 175-182, e-STJ). Há tradução 

juramentada do contrato e seu Anexo (fl s. 183-191, e-STJ). Segue transcrita a 

cláusula, inserta no Anexo (fl . 191, e-STJ):

(...)

10. Resolução de Controvérsias; Leis Aplicáveis: Foro. Qualquer controvérsia 

oriunda deste Contrato ou relacionada a ele será resolvida por arbitragem 

vinculativa nos termos das Normas de Arbitragem Internacional da AFMA 

(“Normas da AFMA”) em vigor na ocasião em que a notifi cação de arbitragem 

for apresentada; ressalvado, no entanto, que a Distribuidora expressamente 

reconhece e concorda que a Licenciadora fará jus a medida cautelar ou 
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outra medida eqüitativa para restringir, impedir ou coibir qualquer violação 

pela Distribuidora do presente Contrato ou qualquer violação de direitos da 

Licenciadora no e ao Filme. A Distribuidora reconhece ainda que seus recursos 

serão limitados a ação judicial por danos, sendo que a Distribuidora não terá, em 

nenhuma hipótese, direito de tentar conseguir e obter nenhuma medida cautelar 

contra a Licenciadora relativa ao presente Contrato ou ao Filme, e a Distribuidora 

pelo presente renuncia a qualquer direito a tal medida. A parte vencedora em 

qualquer processo de arbitragem ou outro processo judicial proposto nos moldes 

deste instrumento fará jus ao ressarcimento de todos os honorários e despesas 

de seus advogados efetivamente incorridos. O presente Contrato será coberto 

e interpretado de acordo com as leis do Estado da Califórnia (sem considerar 

suas disposições de conflito de leis). A Distribuidora pelo presente consente 

e submete-se à competência dos tribunais estaduais e federais situados no 

Condado de Los Angeles, Califórnia, em relação a qualquer ação oriunda do 

presente Contrato ou do Filme ou relacionada a eles.

Qualquer arbitragem realizada nos termos das Normas da AFMA, conforme 

mencionado acima, o será no Foro designado no presente Contrato. As Partes 

obrigar-se-ão a qualquer decisão na arbitragem e qualquer tribunal competente 

poderá fazê-la valer. As Partes pelo presente se submetem á competência dos 

tribunais do Foro para obrigar uma arbitragem ou para confi rmar um laudo de 

arbitragem. As Partes obrigam-se a aceitar citações de acordo com as Normas da 

AFMA. A Distribuidora pelo presente reconhece que com referência a um laudo 

de arbitragem não-cumprido que for confi rmado por um tribunal competente, 

a Licenciadora poderá solicitar que a Distribuidora seja impedida de comparecer 

ao American Film Market de acordo com a arbitragem e com as disposições 

impeditivas das mais recentes Orientações da AFMA, que são designadas as 

“Normas do Mercado”.

(...).

O referido contrato foi aditado três vezes. O primeiro aditamento se deu 

por comunicação fac-similar na qual foi defi nido com mais precisão o espaço 

territorial da licença de distribuição (fl s. 248-250, e-STJ; tradução: fl s. 251-

253, e-STJ). O segundo aditamento concordou com o sub-licenciamento da 

obra por terceiro (ESR Films Ltda.) (fl . 258, e-STJ; tradução: fl s. 259-261, 

e-STJ). Enfi m, o terceiro aditamento trata de ajustes no contrato de licença de 

distribuição (fl s. 263-265, e-STJ; tradução: fl s. 266-268, e-STJ).

Os documentos juntados com a petição inicial mostram a natureza 

empresarial da parte requerente. Há nos autos cópia do contrato social da 

Gold Circle Films LLC, denominado “Operating Agreement of Gold Circle 

Films LLC” (fl s. 36-59, e-STJ). Reconhecimento de autenticidade do referido 
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documento por notário do Estado da Califórnia (Estados Unidos da América) 

(fl . 60, e-STJ). Tradução juramentada do referido documento (fl s. 62-81, e-STJ)

Foram juntados documentos com os dados da parte requerida Cannes 

Produções S.A. (Europa Filmes) (fl s. 166-170, e-STJ).

A sentença arbitral sob homologação já foi incorporada ao sistema jurídico 

do Estado da Califórnia, por meio de ato judicial específi co, similar ao brasileiro. 

Para tanto, existe nos autos a comprovação do trânsito em julgado – aposição 

do carimbo com o dizer “fi led” (fl . 82, e-STJ). Há chancela consular do referido 

documento (fl . 83, e-STJ), bem como sua tradução juramentada (fl . 84, e-STJ).

A sentença arbitral homologada, em si mesma, consta do processo (fl s. 

90-140, e-STJ), bem como sua tradução juramentada (fl s. 141-165, e-STJ). O 

título judicial que se busca homologar é resultado de processo de arbitragem 

conduzido por Lousie Nemschoff , árbitra designada da “Independent Film and 

Television Alliance Aribitration” – IFTA Arbitration (fl . 90, e-STJ; tradução: fl . 

142, e-STJ). O laudo arbitral bem descreve as relações contratuais fi rmadas entre 

a parte requerente e a parte requerida, no tocante ao licenciamento para fi ns de 

distribuição de obra cinematográfi ca pela Cannes Produções S.A. – Europa Filmes 

no mercado de entretenimento de parte da América do Sul. As desavenças estão 

relacionadas à auditoria conduzida pela Gold Circle Films LLC, em reconvenção 

efetuada pela Cannes Produções S.A. – Europa Filmes. As conclusões do laudo 

arbitral podem ser transcritas (fl s. 164-165, e-STJ):

(...)

Conclusões

O tribunal da IFTA tem competência como resultado da cláusula de arbitragem 

no Contrato fi rmado pelas partes. O Contrato foi devidamente autenticado na 

audiência de arbitragem e é válido e vinculativo. Contraprestação é estabelecida 

pelas obrigações mútuas das partes mediante a assinatura do contrato.

O Contrato estabelece que a lei de regência é a lei do Estado da Califórnia 

e que o foro é o Condado de Los Angeles, Califórnia, E.U.A. As leis da Califórnia 

têm uma relação razoável com as operações visto que uma das partes reside 

na Califórnia, o contrato em parte deve ser cumprido na Califórnia e as partes 

obrigaram-se a aderir aos procedimentos de arbitragem da IFTA, com base na 

Califórnia. Foi dada a ambas as partes notifi cação por escrito adequada da data, 

do horário e do local da audiência de arbitragem em 20 de setembro de 2006, 

tendo ambas comparecido e apresentado prova testemunhai e documental.

A Requerida violou de forma relevante o Contrato ao não pagar determinados 

excedentes até as datas de vencimento ou em qualquer data posterior. 
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A Requerente violou de forma relevante o Contrato ao não creditar à Europa 

uma compensação equivalente a 10% do rendimento bruto decorrente do 

licenciamento por si de direitos da TV Gratuita no Território.

Ficou provado de modo satisfatório para o Árbitro que as violações da Europa 

resultaram em danos para a GCF no valor de $580.320,30, mais juros no valor 

de $64.725,82. A Europa faz jus a uma compensação contra esses danos no 

valor de $126.000,00, mais juros no valor de $4.674,80, restando uma quantia 

líquida de $449.645,50, mais juros no valor de $64.725,82. Esta decisão baseia-se 

nas declarações das partes e em prova apresentada em relação â audiência de 

arbitragem.

Honorários do Árbitro

Os honorários do Árbitro são de $12.850,00 (doze mil, oitocentos e cinqüenta 

Dólares), mais custos de $261,81. O Árbitro recebeu depósitos da GCF no valor 

de $6.000,00 e depósitos da Europa no valor de $6.050,00 a título de honorários 

do Árbitro18. O Árbitro abriu mão do tanto de seus honorários que ultrapassava 

o depósito de $12.050,00 combinado pelas partes. Quanto á parte vencedora, a 

GCF também faz jus ao ressarcimento de seus custos referentes aos honorários 

do Árbitro.

A Sentença

1. A Gold Circle Films, LLC deverá receber $449.645,50 da Europa Filmes e da 

Cannes Produções, mais juros de $64.725,82, até esta data calculados à taxa de 

4,61% ao ano, de 30 de junho de 2004 até esta data, sobre a quantia total devida 

antes da aplicação de qualquer compensação. A Gold Circle Films, LLC deverá 

receber ainda $90.231,00 em custos de auditoria, $27.168,80 em honorários 

advocatícios razoáveis e $3.450,00 por seus custos de Arbitragem.

2. Ordena-se pelo presente que a Europa Filmes e a Cannes Produções 

forneçam à Gold Circle Films, LLC um demonstrativo abrangendo quaisquer 

receitas recebidas e despesas incorridas em relação a “My Big Fat Greek Wedding 

[Casamento Grego]” de 1º de dezembro de 2004 até esta data.

3. A Gold Circle Films, LLC terá o direito de ser ressarcida pela Europa Filmes 

e pela Cannes Produções da importância de $6.000,00 representativa de sua 

parcela anteriormente paga dos honorários do Árbitro, importância essa que será 

acrescentada à Sentença exarada no presente.

Cumpra-se a sentença.

(...).

As regras de arbitragem foram fi rmadas por meio de uma convenção – 

“AFMA International Standart Terms” –, que consta dos autos (fl s. 193-211, 

e-STJ), assim como o caderno com as defi nições técnicas (fl s. 212-219). Consta 

do processo em questão a tradução juramentada dos documentos mencionados 

(fl s. 220-246, e-STJ).
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Esse é o panorama documental e fático.

Passo a apreciar as alegações de nulidade da parte requerida.

A primeira alegação de nulidade possui caráter preliminar. Por meio dela, a 

parte requerida alega que o sócio da empresa requerente - Scott Niemeyer - não 

possuiria poderes para fi rmar um procuração “ad judicia” de forma a permitir a 

presente ação judicial para homologação do laudo arbitral.

Os documentos iniciais dos autos trazem a procuração “ad judicia” 

(fl . 11, e-STJ), fi rmada por Scott Niemeyer, cuja capacidades e poderes são 

reconhecidos por notária pública do Estado da Califórnia (fl . 10, e-STJ). A 

notária é reconhecida por ofi cial registrador daquele Estado (fl . 9, e-STJ), cujo 

poder é atestado pela Secretária de Estado daquela unidade da Federação (fl . 8, 

e-STJ).

Toda essa cadeia de certifi cação foi traduzida, no rito juramentado, por 

tradutora competente no Brasil (fl s. 13-14, e-STJ).

Os atos constitutivos da parte requerente estão juntados aos autos (fl s. 

16-28, e-STJ). Eles se referem ao registro da empresa no Estado de Dakota do 

Sul. Há selo consular aposto para certifi car os documentos mencionados (fl . 15, 

e-STJ). Os documentos referidos estão traduzidos de modo juramentado (fl s. 

31-35, e-STJ).

Os atos constitutivos (fl s. 36-59, e-STJ) indicam Scott Niemeyer como 

membro (fl . 59, e-STJ) da sociedade empresarial em questão. Há tradução 

juramentada nos autos (fl s. 62-81, e-STJ).

Tenho que está bem evidenciada a capacidade do sócio da parte requerente 

para outorgar poderes de modo que seus representantes judiciais possam ajuizar 

a presente ação.

Não localizo nulidade.

Passo ao exame das próximas alegações: segunda, terceira e quarta Em 

apertada síntese, a parte requerida alega que a sentença arbitral teria sido 

substituída por um título judicial e que apenas esse, e não aquela, poderia ser 

homologada. Também, alega que haveria nulidade no processo judicial.

O laudo arbitral foi homologado pelo Poder Judiciário do Estado da 

Califórnia (Estados Unidos da América) para permitir sua execução no 

território daquele país. Tal execução impõe a penalidade de mercado que está 

clara na cláusula arbitral:
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(...)

Distribuidora pelo presente reconhece que com referência a um laudo de 

arbitragem não-cumprido que for confi rmado por um tribunal competente, a 

Licenciadora poderá solicitar que a Distribuidora seja impedida de comparecer 

ao American Film Market de acordo com a arbitragem e com as disposições 

impeditivas das mais recentes Orientações da AFMA, que são designadas as 

“Normas do Mercado”.

(...).

Logo, a homologação nos Estados Unidos da América apenas visa à 

referida fi nalidade e não possui nenhuma interveniência, em meu juízo, com a 

possibilidade de homologação pelo Poder Judiciário brasileiro.

Todas as questões referentes às alegações de nulidade – terceira e quarta 

– do feito que correu na Suprema Corte do Estado da Califórnia ficam 

prejudicadas por via de consequência.

Não vejo os alegados óbices à homologação.

Passo à quinta alegação, de mérito, pela qual se postula não ser possível a 

homologação em razão da inexistência de trânsito em julgado do título arbitral.

Pela leitura da cláusula arbitral, citada na sentença arbitral, a decisão da 

arbitragem se reveste de caráter fi nal e irrecorrível – efetivo trânsito em julgado 

– com a imediata outorga de poderes para homologação. Transcrevo (fl . 144, 

e-STJ):

(...)

As parte obrigar-se-ão a qualquer decisão na arbitragem e qualquer tribunal 

competente poderá homologá-la. As partes submetem-se à competência dos 

tribunais do Foro para obrigar arbitragem ou confi rmar um decisão arbitral.

(...).

Pela leitura da sentença arbitral, por meio da tradução juramentada, 

localiza-se que houve participação da parte requerida no feito, tendo ocorrido a 

ampla contestação e participação de todos (fl s. 142-165, e-STJ).

Ainda que assim não o fosse, o Parquet indica que o título arbitral foi 

homologado na Justiça da Califórnia. Não há evidências de que seus termos não 

sejam fi nais.

Não há nulidade.
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Passo à última alegação, por meio da qual a parte requerida postula que 

não teria assinado a cláusula arbitral, uma vez que ela consta do Anexo “A” do 

contrato e não conteria sua rubrica.

O exame do contrato demonstra que houve assinatura pela parte requerida 

e que o documento assinado impunha a existência de um anexo que detalhava a 

cláusula arbitral. Não há como prosperar a informação de que o anexo não teria 

validade, em razão de não ter sido rubricado. Isso porque o contrato possui, de 

modo expresso, a menção à cláusula, já prevista no contrato (fl . 179, e-STJ):

(...)

O. Conflito de disposições. Na hipótese de qualquer conflito entre as 

disposições dos termos acima (“Termos do Negócio”) e as disposições do Anexo 

‘A’ deste instrumento, que é incorporado ao presente por esta referência, ou 

as disposições dos Termos Padrão, as disposições dos Termos de Negócio 

prevalecerão. Na hipótese de qualquer confl ito entre as disposições de qualquer 

Anexo ‘A’ e as disposições dos Termos Padrão, as disposições do Anexo ‘A’ 

prevalecerão.

Os Termos de Negócio, juntamente com o Anexo ‘A’ e os Termos Padrão, e 

os apêndices e anexos aos quais há referência expressa acima e fi rmados pelas 

partes contratantes (os quais são todos designados, em conjunto, o ‘Contrato’) 

constituem um contrato vinculativo e exequível entre as partes.

(...).

A assinatura das partes é clara (fl . 179, e-STJ).

Não localizo nulidade.

Aliás, no mesmo sentido opina o Parquet federal (fl . 545, e-STJ):

Da análise dos autos, verifi ca-se que todos os requisitos foram plenamente 

satisfeitos, porquanto fora proferida sentença por árbitro legalmente constituído 

(e-STJ, fl . 142) e posteriormente homologada por Tribunal Superior do Estado 

da Califórnia (e-STJ, fl . 83), tal como se impunha, as partes foram devidamente 

citadas (e-STJ, fl . 143), a sentença arbitral homologada pelo Tribunal Superior 

do Estado da Califórnia transitou em julgado, conforme atesta carimbo dela 

constante com a mensagem “arquivado” (e-STJ, fl s. 82/84), bem como encontra-

se autenticada por cônsul brasileiro (e-STJ, fl . 8) e traduzida por tradutora ofi cial, 

inscrita na JUCESP sob a matrícula n. 1.133 (e-STJ, fl . 13).

A sentença a ser homologada não ofende à soberania nacional ou à ordem 

pública.
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Em suma, o título arbitral em questão atente os requisitos legais de 

homologabilidade, tal como fi rmados pelo Novo Código de Processo Civil, pela 

Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307/1996) e pelo RISTJ.

Ante o exposto, defi ro o pedido de homologação e, com base no art. 85, § 

2º do NCPC, condeno a parte requerido ao pagamento de honorários, que fi xo 

em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Publique-se. Intimem-se.





Primeira Turma





RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 44.470-ES 

(2013/0402868-8)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Recorrente: Neuza Dário Guimarães

Advogado: Sérgio Ferraz e outro(s) - DF000320A

Recorrido: Estado do Espirito Santo

Advogado: Sem representação nos autos - SE000000M

EMENTA

Administrativo. Recurso em mandado de segurança. Escrevente 

de cartório notarial. Processo administrativo disciplinar. Prevenção 

para julgamento do writ. Ausência de prova pré-constituída e 

incidência da Súmula 235/STJ. Emissão de cheques sem fundos em 

nome da serventia. Falta ao dever de diligência. Servidora reincidente. 

Aplicação da penalidade de demissão. Ato devidamente motivado. 

Infração prevista no art. 237, IX, da LC Estadual n. 46/1994, à 

qual se comina a sanção imposta. Princípio da proporcionalidade e 

razoabilidade. Inexistência de direito líquido e certo.

1. Os autos são oriundos de mandado de segurança impetrado 

com vistas a anular o processo administrativo disciplinar, que culminou 

na demissão da impetrante do cargo de escrevente juramentada do 

Cartório do 1º Ofício do Juízo de Cariacica, decorrente de conduta 

profi ssional desidiosa, assim entendida como a falta ao dever de 

diligência no cumprimento de suas funções.

2. A infração administrativa imputada à recorrente diz respeito 

à emissão de cheques em nome da serventia sem provisão de fundos, 

sendo que, embora a Comissão Processante tenha sugerido a aplicação 

da penalidade de suspensão, o Corregedor Geral de Justiça do TJES 

entendeu pela aplicação da penalidade de demissão com base no art. 

237, IX, da LC Estadual n. 46/1994, tendo em vista a gravidade da 

conduta e o fato da servidora já possuir duas penalidades em sua fi cha 

funcional.
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3. Há de se afastar a alegação de ofensa à regra de prevenção para 

julgamento do writ, seja porque não há nos autos documentos que 

comprovem a dependência entre os processos apontados, seja porque 

já transitaram em julgado, o que atrai a incidência da Súmula n. 235/

STJ.

4. Tampouco se vislumbra nulidade na decisão administrativa 

atacada por ausência de fundamentação, na medida em que, ainda que 

diversa da proferida pela Comissão Processante, a autoridade coatora 

proferiu análise dos elementos de prova extraídos na investigação 

empreendida, decidindo de forma motivada e fundamentada.

5. Tendo sido cabalmente comprovada a conduta omissiva e 

desidiosa da recorrente e enquadrando-se essa no art. 237, IX, da LC 

46/94 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado 

do Espírito Santo), não há falar em excesso na fixação da pena 

administrativa.

6. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, 

Regina Helena Costa (Presidente), Gurgel de Faria e Napoleão Nunes Maia 

Filho votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 03 de outubro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 18.10.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de recurso ordinário em 

mandado de segurança interposto por Neuza Dário Guimarães contra acórdão 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 69-158, outubro/dezembro 2017 73

proferido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, assim ementado (fl s. 714-

715):

Mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Aplicação da 

penalidade de demissão. Conduta desidiosa. Servidora reincidente. Agravamento 

da penalidade. Possibilidade. Proporcionalidade e razoabilidade da pena imposta. 

Ordem denegada.

1) Compete ao Poder Judiciário examinar a legalidade do ato administrativo 

de demissão de agente público, bem como do processo administrativo disciplinar 

que culminou na aplicação daquela penalidade.

2) Uma vez respeitadas na decisão administrativa as formalidades legais, 

inclusive com preservação das garantias processuais previstas na Constituição 

Federal, atinentes à necessidade de motivação do ato decisório, devido processo 

legal e ampla defesa, não há que se falar em ilegalidade na atuação administrativa 

capaz de justifi car a reavaliação do ato na esfera judiciária.

3) Tendo a autoridade dita coatora procedido à devida motivação de seu 

posicionamento, decidindo de forma motivada e fundamentada, a rigor, não seria 

possível nova análise dessa conceituação por meio do Poder Judiciário.

4) Segundo o Superior Tribunal de Justiça, inexiste qualquer impedimento no 

sentido de que a autoridade coatora, após motivar adequadamente sua decisão, 

não acolha o parecer adotado pela comissão disciplinar para agravar a penalidade 

sugerida.

5) Havendo previsão legal abordando a conduta imputada a servidora 

como passível de sofrer a sanção de demissão e havendo a autoridade 

apontada coatora motivado a decisão proferida em escorreíto procedimento 

administrativo disciplinar, com exposição de elementos concretos extraídos da 

investigação empreendida, não se reputa presente na decisão atacada qualquer 

desconformidade com os vetores implícitos da proporcionalidade e razoabilidade.

6) Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça reafi rmou o entendimento 

de que “é inviável em MS a revisão de penalidade imposta em PAD, sob o 

argumento de ofensa ao princípio da proporcionalidade, por implicar reexame 

do mérito administrativo” (MS 17.479-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 

28.11.2012].

7) Ordem Denegada.

Em suas razões, a recorrente alega:

a) ofensa à regra de prevenção para o julgamento do writ (art. 164, § 1º do RI/

TJES), alegada oportunamente, em razão da distribuição prévia dos Mandados 

de Segurança n. 100.110.020.409 e 100.110.001.250, “tratando de situações 

similares ao mandado de segurança em questão” (fl s. 767).
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Requer a anulação da decisão proferida no MS 0003660-86.2012.8.08.0000, 

“eis que o Desembargador Relator não possuía competência para aquele feito, devendo 

o mesmo ser remetido para a relatoria do e. Desembargador Ronaldo Gonçalves de 

Sousa, posto que sua Excelência encontra-se prevento para conhecer e julgar o aludido, 

na forma do que dispõe o já dantes citado artigo 164, § 1º, do Regimento Interno do 

TJES” (fl s. 768/769).

b) ausência de motivação na decisão que lhe aplicou a pena de demissão, a qual 

não foi embasada nas provas colacionadas ao processo administrativo disciplinar, 

mormente porque:

i) não houve “a transcrição de um único depoimento, a indicação de uma 

prova documental que o seja, que pudesse imputar responsabilidade à pessoa da 

recorrente” [...] o que houve, isso sim, foi um amontoado de provas produzidas no PAD 

dando conta de que tudo corria à revelia da recorrente” (fl s. 772-773);

ii) “[a]s provas testemunhais indicadas pela Comissão Processante, bem como as 

ofertadas pela defesa, inclusive a própria oitiva da Sra. Neuza Dario Guimarães, 

dão conta de que era costume, na Serventia Extrajudicial, a assinatura de um volume 

enorme de cheques diariamente, sem qualquer identifi cação de seu benefi ciário e/ou 

mesmo sem qualquer explicação detalhada por qual motivo aqueles títulos estavam 

sendo pagos” (fl . 773);

iii) “fi cou claro para a Comissão Processante, após longa e detalhada instrução 

processual, que não houve qualquer conduta desidiosa da recorrente pa (falta ao 

dever de diligência) para com os preenchimentos dos títulos questionados” (fl . 781);

c) excesso na aplicação da sanção disciplinar e ofensa aos princípios da 

individualização da pena e proporcionalidade, porque:

i) “a conduta dita perpetrada pela recorrente não importou em lesão aos 

cofres públicos, nem mesmo em valimento do cargo para obtenção de vantagem 

ou proveito próprio, o que escancara a desproporcionalidade da pena imposta 

(demissão)” (fl . 774);

ii) a autoridade administrativa deve verificar a natureza da infração, os 

danos para o serviço público, as circunstâncias atenuantes ou agravantes e os 

antecedentes funcionais do servidor, nos termos do art. 128 da Lei n. 8.112/1990 

(fl . 797); e

iii) a comissão processante deixou assente que: não houve prova de qualquer 

ação dolosa da recorrente; a recorrente não exercia qualquer ato de gestão 

ou comando na serventia; a função de substituto legal em todo o período em 

discussão era exercida por seu fi lho, Rodrigo Dario Guimarães; e a conduta da 

recorrente não está elencada nas hipóteses de demissão prevista nos artigos 237 

da LC Estadual 46/94.
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Ao fi nal, requer, preliminarmente, o provimento do recurso para anular o 

acórdão em razão da inobservância da regra da prevenção. No mérito, pleiteia 

seja reconhecida a ausência de motivação no agravamento da sanção sugerida 

pela Comissão Processante e a violação dos princípios da proporcionalidade e 

individualização da pena.

Sem contrarrazões (fl . 1.063).

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (fl s. 

1.073/1.078):

Processual Civil e Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Servidora 

pública. Cartório do 1º Ofício de Cariacica. Demissão. Conexão com outros mandados 

de segurança. Ausência de prova pré-constituída. Insurgência quanto ao mérito 

administrativo. Impossibilidade de exame pelo Judiciário. Falta ao dever de diligência. 

Infração prevista no art. 237, IX, da LC Estadual n. 46/94. À qual se comina a sanção 

imposta. Excesso na aplicação da pena. Princípio da proporcionalidade. Mérito 

administrativo. Pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Como visto, a hipótese 

dos autos é de recurso ordinário contra acórdão que denegou a ordem em 

mandado de segurança, o qual, por sua vez, objetivava a anulação do processo 

administrativo disciplinar, que culminou na demissão da impetrante do cargo 

de escrevente juramentada do Cartório do 1º Ofício do Juízo de Cariacica, por 

violação do art. 237, da Lei Complementar n. 46/94.

A matéria fática dos autos noticia que, em virtude de petição do 

Interventor do Cartório em que a recorrente era escrevente, foi instaurado o 

referido processo administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade pela 

emissão de dezesseis cheques sem provisão de fundos, totalizando o valor de R$ 

157.723,32 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e 

dois centavos), tendo a Comissão Processante concluído pela prática de infração 

administrativa prevista no art. 223, XII, e no art. 228 da Lei Complementar 

Estadual 46/94 em decorrência do disposto nos arts. 64 e 108 da Lei Estadual 

3.562/82, sugerindo a aplicação da penalidade de suspensão.
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Contudo, o Corregedor Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado 

do Espírito Santo entendeu pela aplicação da penalidade de demissão com base 

no art. 237, IX, da LC Estadual 46/94, tendo em vista a gravidade da conduta e 

o fato da servidora já possuir duas penalidades em sua fi cha funcional.

Contra tal ato foi interposto o presente mandamus, bem como recurso 

administrativo, sem efeito suspensivo, perante o Conselho da Magistratura do 

TJES, o qual, convém registrar, restou improvido, nos termos da seguinte ementa:

Recurso do Conselho. Processo administrativo disciplinar. Decisão 

administrativa motivada de forma concisa: validade. Escrevente de cartório que 

emite cheques em nome da serventia. Alegando posteriormente que desconhecia 

que não havia provisão de fundos para os títulos de crédito e que ignorava 

que se destinavam ao pagamento de empréstimos. Negligência no exercício 

das funções. Cheques que totalizaram R$157.723.32 (cento e cinquenta e sete 

mil setecentos e vinte e três e trinta e dois centavos). Recorrente que já sofrerá 

penalidades anteriores. Elevada gravidade da infração cometida. Penalidade de 

demissão mantida. Recurso conhecido e improvido.

1. Não há nulidade, por ausência de fundamentação, na decisão administrativa 

que de, mesmo de forma sucinta, indica as razões de fato e de direito em que 

embasada.

2. Foi imputada à recorrente infração disciplinar concernente na emissão de 

vários cheques em nome do Cartório de que é escrevente - os quais continham, 

inclusive, o CNP da serventia -, sem provisão de fundos.

3. É absolutamente irrelevante o fato de a recorrente “não saber” que os 

cheques que assinou se prestavam ao pagamento de empréstimos de que não 

tinha conhecimento. Deveras, a emissão de cheques sem fundos é, por si, ilegal 

e à recorrente cabia, por força do art. 223, VI, da LC 46/1994, “observar as normas 

legais e regulamentares”.

4. O fato de a recorrente, sem qualquer cautela, assinar cheques “em branco”, 

ignorando a falta de fundos e o fi m a que se destinavam, demonstra inaceitável 

negligência de sua parte, por maior que fosse sua confiança nos demais 

responsáveis pela serventia.

5. É inaceitável a afi rmação da recorrente, que fora “alijada” por seu cônjuge da 

administração da serventia. Afi nal, o mínimo que se esperaria de uma escrevente 

é que não permitisse que o vínculo familiar que mantinha com o Ofi cial Titular do 

Cartório interferisse na gestão deste.

6. Nessa esteira, aliás, também é irrelevante a afi rmativa de que a assinatura de 

cheques “em branco” era fato habitual baseado em relação de confi ança, já que 

cabia à recorrente, na condição de agente pública, nortear toda a sua atuação 

pelo princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/1988) e não pelo costume.
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7. É possível a responsabilidade disciplinar por ato omissivo.

8. A emissão de cheques sem fundo constitui fato gravíssimo, que gera 

prejuízos financeiros e desmoraliza a própria imagem de uma serventia 

extrajudicial. Ademais, é necessário considerar aqui o valor total dos cheques 

emitidos, que, como já referido, atingiu a exorbitante cifra de R$157.723,32 (cento 

e cinqüenta e sete mil setecentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos). 

Essa constatação, por si só, já demonstra a substancialíssima reprovabilidade 

da conduta praticada e, pois, a necessidade de se aplicar à recorrente a maior 

penalidade prevista em lei, a saber: a demissão. Em um tal contexto, a existência 

de sanções pretéritas aplicadas à recorrente é apenas um plus que vem corroborar 

esse entendimento.

9. E não se diga que a sanção deveria ser menos severa em virtude de 

“circunstâncias atenuantes” invocadas pela recorrente [ausência de exercício de 

função de comando, inexistência de dolo, administração do Cartório exercida 

“de fato” por terceiros e culpa de seu fi lho e seu marido pelos atos de má gestão). 

Afi nal, todas essas circunstâncias se baseiam no singelo “desconhecimento” dos 

empréstimos e da ausência de fundos para os cheques assinados, que, como já 

visto, não descaracteriza, “in concreto”, a gravidade da infração disciplinar.

10. Não se afi gura excessiva, portanto, a penalidade de demissão aplicada na 

espécie.

11. Recurso conhecido e improvido.

Na presente insurgência, a recorrente pretende, preliminarmente, a 

anulação do acórdão recorrido em razão da inobservância da regra de prevenção 

e, no mérito, a anulação da decisão administrativa que lhe impôs a demissão, 

ao argumento de que o ato impugnado é desprovido de motivação, em razão 

da divergência com as provas dos autos (inexistência de dolo na conduta da 

impetrante), bem como aplicou pena desproporcional.

Inicialmente, no que diz respeito à violação da regra da prevenção, verifi ca-

se que não foi juntado aos autos documentos que comprovem a alegada 

dependência entre os mandamus apontados, nem mesmo as respectivas petições 

iniciais, não havendo, portanto, prova pré-constituída para se verificar o 

cumprimento dos requisitos necessários à caracterização da prevenção e, por 

consequência, de eventual nulidade.

Mesmo que assim não fosse, consoante bem assentou o Ministério Publico 

em seu parecer, “em consulta ao sítio do Tribunal a quo observa-se que os MS 

100.110.020.409 e o 100.110.001.250 já transitaram em julgado em 12.08.2013, o 

que implica na aplicação da Súmula n. 235/STJ, que estabelece que não há reunião de 

processos por conexão quando um deles já foi julgado” (fl s. 1.075).
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No que diz respeito nulidade na decisão administrativa atacada por ausência de 

fundamentação, a insurgência também não merece prosperar, na medida em que, 

ainda que diversa da proferida pela Comissão Processante, a autoridade coatora 

proferiu análise dos elementos de prova extraídos na investigação empreendida, 

decidindo de forma motivada e fundamentada que a ora recorrente, ao emitir 

diversos cheques sem provisão de fundos em nome do cartório, “faltou com o 

dever de diligência no cumprimento de suas funções, visto que desconhecia por 

completo a situação do cartório do qual era funcionária” (fl s. 177), incorrendo 

em infração administrativa de elevada gravidade, punível com a aplicação da 

demissão, principalmente em razão de seus antecedentes funcionais.

Por oportuno, registra-se que o Superior Tribunal de Justiça já se 

manifestou pela possibilidade da autoridade julgadora aplicar sanção diversa 

daquela sugerida pela Comissão Processante, agravando ou abrandando a 

penalidade, ou até mesmo isentando o servidor da responsabilidade, desde que 

apresente a devida fundamentação (artigo 168 da Lei n. 8.112/1990). Nesse 

sentido: MS 19.992/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 

19.3.2014; e AgInt no MS 21.957/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira 

Seção, DJe 02.02.2017)

Por fi m, não se vislumbra excesso na aplicação da pena, eis que a conduta 

praticada pela impetrante enquadra-se não só do art. 223, XII, da LC 46/94 

(incompatibilidade com a moralidade pública), como também no art. 237, IX, 

do mesmo regramento legal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis 

do Estado do Espírito Santo), que prevê a pena de demissão para o caso de 

“procedimento desidioso, entendido como tal a falta ao dever de diligência no 

cumprimento de suas funções”. Além disso, a majoração da penalidade sugerida 

pela Comissão Processante se deu fundamentadamente em razão da gravidade 

e reprovabilidade da conduta praticada, corroborada pelo fato da recorrente 

ser reincidente na prática de infrações administrativas, já tendo recebido uma 

advertência e uma suspensão, não havendo, portanto, o que se falar e violação ao 

princípio da proporcionalidade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 45.477-AP 

(2014/0097424-0)

Relator: Ministro Gurgel de Faria

Recorrente: Cezar Junior Cabral

Advogados: Rudi Meira Cassel - DF022256

Allan Patrick Pantoja de Oliveira e outro(s) - AP001616

Recorrido: Estado do Amapá

Procurador: Hélio Rios Ferreira e outro(s) - AP001495B

EMENTA

Administrativo. Concurso público. Notário. Candidato defi ciente. 

Condição. Comprovação. Defi ciência apresentada. Atribuições do 

cargo. Compatibilidade. Investidura. Requisito.

1. Nos termos do art. 37, VIII, da Constituição Federal, a lei 

reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas 

com defi ciência e defi nirá os critérios de sua admissão, previsão que, 

como forma de política social de integração social, tem a fi nalidade de 

minimizar os preconceitos, difi culdades e desvantagens enfrentados 

por aqueles que integram esse grupo vulnerável.

2. Para concretização da ação de conteúdo afi rmativo, foi editada 

a Lei n. 7.853/1999, que estabeleceu normas gerais para assegurar 

o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com 

defi ciências e sua efetiva integração social, com a determinação de 

“adoção de legislação específi ca que discipline a reserva de mercado 

de trabalho (...) nas entidades da Administração Pública e do setor 

privado”. Edição do Decreto n. 3.298/1999 regulamentando a referida 

Lei.

3. Hipótese em que, havendo comprovação sufi ciente por diversos 

relatórios e atestados médicos, não há como afastar o reconhecimento 

de que o impetrante é defi ciente físico, nos moldes previstos no art. 4º, 

I, do Decreto n. 3.298/1999, já que possui membro com deformidade 

adquirida, que acarreta o comprometimento da função física.

4. Não obstante as conclusões de equipes mutiprofi ssionais de 

concursos diversos não vinculem a Administração, não se mostra 
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razoável que o candidato seja considerado defi ciente físico em vários 

concursos no País (ocupando, inclusive, cargo em tribunal, para o qual 

concorreu na condição de defi ciente físico) e não seja assim tido em 

um único certame.

5. Desnecessidade de dilação probatória para o enquadramento 

do impetrante no grupo vulnerável, devendo ser garantido o seu 

direito de permanecer na lista especial.

6. A exigência prevista no Decreto n. 3.298/1999 – de 

compatibilidade entre a defi ciência do candidato com as funções 

do cargo concorrido – serve como requisito de investidura no cargo 

(adequação funcional), e não como requisito para a caracterização da 

defi ciência.

7. Ilegalidade no estabelecimento de condição não prevista na 

legislação, qual seja, de que a defi ciência difi culte o exercício das 

atribuições do cargo específi co (na hipótese, notário ou registrador 

público).

8. Recurso provido. Ordem concedida.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, dar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, 

concedendo a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 

Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e 

Regina Helena Costa (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 12 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 10.10.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Trata-se de recurso ordinário em mandado 

de segurança interposto por Cezar Junior Cabral, com fundamento no art. 105, 
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II, “b”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado 

do Amapá, assim ementado (e-STJ fl s. 343/344):

Mandado de segurança. Concurso público. Cargos de notário e registrador público. 

Candidato defi ciente físico. Investidura e exercício da função que depende da aferição 

da compatibilidade da defi ciência com as atribuições do cargo. Incompatibilidade 

aferida por perícia médica. Ausência de direito líquido e certo. Denegação da 

ordem. 1) A Constituição Federal assegurou aos portadores de defi ciência física 

a reserva de vagas em cargos e empregos públicos (art. 37, VIII), garantindo-lhes 

o direito de exercer, em grau de igualdade (material), qualquer função pública 

compatível com suas limitações, matéria regulamentada pela Lei n. 7.853/1989 e 

Decreto n. 3.298/1999, que trata da Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Defi ciência; 2) a investidura no cargo ou emprego público, contudo, 

dependerá de compatibilidade da defi ciência com o exercício das atribuições do 

cargo pretendido, ou seja, que sua incapacidade, seja ela física, mental, visual, 

auditiva ou múltipla, não afete sensivelmente o desempenho de suas atividades 

cotidianas, justifi cando, assim, a existência de um mecanismo de compensação 

e proteção (CF, artigo 50, “caput”; 3) não se vislumbrando incorreção no laudo 

pericial produzido pela equipe multiprofi ssional, conclusivo no sentido que a 

enfermidade relatada pelo impetrante não encontra enquadramento legal no rol 

restritivo disposto pelo referido Decreto, uma vez que não oferece qualquer tipo 

de limitação às atividades cotidianas capaz de ensejar a discriminação positiva 

pleiteada, notadamente para o exercício das atribuições desempenhadas por 

notário ou registrador público, não há que se falar na existência de direito líquido 

e certo a amparar a pretensão do impetrante, que permanecerá na lista de 

classifi cação geral dos candidatos aprovados; 4) segurança conhecida e denegada.

O recorrente alega que se submeteu, na condição de portador de defi ciência 

física, ao Concurso Público para o Provimento da Outorga de Delegações de 

Notas e Registro do Estado do Amapá, no qual havia a previsão editalícia de 

reserva de uma vaga aos portadores de defi ciência.

Aduz que, para concorrer nas vagas destinadas às pessoas portadoras 

de deficiência, o candidato deveria assim se declarar no ato da inscrição, 

encaminhando laudo médico original (ou cópia autenticada) emitido nos 

últimos doze meses, devendo ser atestados a espécie e o grau de defi ciência, com 

expressa referência ao código correspondente da Classifi cação Internacional de 

Doenças (CID-10), bem como a provável causa.

Nesse contexto, cumprindo todas as normas previstas, enviou laudo 

médico que atesta sua “deformidade no tornozelo direito devido à fratura 

sofrida na infância, possuindo, atualmente, artralgia e limitação permanente dos 
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movimentos do tornozelo e do pé direito, além de encurtamento na perna – 

CID T93.2 M 21.6 (DOC 3)” (e-STJ fl . 05).

Verbera que os candidatos que se declarassem portadores de defi ciência, se 

aprovados no concurso, seriam convocados para a realização de perícia médica 

ofi cial promovida pela equipe multiprofi ssional designada pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Amapá, a fi m de que pudesse ser atestado o enquadramento 

na legislação especial, sendo certo que não caberia recurso da conclusão adotada 

pela perícia.

Munido de todos os laudos que comprovavam a sua condição, compareceu 

à perícia médica, oportunidade em que a equipe multiprofi ssional atestou o seu 

não enquadramento nos ditames do Decreto n. 3.298/1999.

Em consequência da sua desqualifi cação como portador de defi ciência, 

sobreveio o resultado fi nal do certame – ato indicado como coator no writ – no 

qual passou a fi gurar na 21ª colocação da lista geral (tendo sido anteriormente 

classifi cado na 2ª colocação da lista especial).

Afi rma que o parecer da equipe multiprofi ssional designada pelo Tribunal 

de Justiça não merece prosperar, tendo em vista que, mesmo reconhecendo 

a existência de defi ciência, a equipe elaborou laudo com a expressa violação 

ao Decreto n. 3.298/1999 e a total ignorância aos demais laudos médicos 

apresentados.

Alega que, nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais, a 

alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano 

comprometedoras da função física – o que pode se dar pela deformidade 

adquirida dos membros – é considerada defi ciência física.

Aduz que em diversos outros concursos a que se submeteu foi considerado 

como portador de defi ciência, sendo certo que atualmente ocupa cargo público 

reservado aos portadores de defi ciência no TRT da 3ª Região.

Sustenta que a sua deformidade enquadra-se perfeitamente no disposto 

no art. 4º, I, do Decreto n. 3.298/1999, já que possui determinada limitação 

física para o desempenho de atividades, dentro do padrão considerado normal. 

As sequelas que apresenta são permanentes e se caracterizam pela limitação dos 

movimentos do tornozelo e pé direito, além de encurtamento signifi cativo da 

perna, tudo resultante de fratura fi sária ocorrida na infância (CID T. 93.2 + M 

21.6).

Registra que, nos termos do princípio da segurança jurídica, não pode 

o particular administrado ter seus direitos modificados ao alvedrio das 
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interpretações da Administração, que são variáveis no tempo. Repisa que (e-STJ 

fl . 14):

(...) a deficiência física do impetrante foi constatada não só pelos laudos 

médicos particulares apresentados, mas também por laudos médicos ofi ciais 

emitidos pelo órgão ao qual se encontra vinculado e, inclusive, por equipes 

multiprofissionais de outros concursos, que declararam que a deficiência do 

Impetrante é representada por limitação dos movimentos do tornozelo e pé 

direito, além de encurtamento signifi cativo da perna, o que lhe enquadra na 

hipótese prevista no artigo 40, inciso 1, do Decreto n. 3.298/1999.

Ao final, pleiteia a reforma do aresto recorrido com a concessão da 

segurança.

Contrarrazões às e-STJ fl s. 376/382.

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso 

(e-STJ fl s. 393/398).

Às e-STJ fl s. 401/419, 423/431, 434/446, 452/467 e 471/472, o recorrente 

repisa o seu direito exposto no recurso, trazendo julgados a embasar suas 

alegações, bem como novo documento que atesta sua condição de defi ciente 

físico.

Os autos foram a mim atribuídos em 2 de março de 2016 (e-STJ fl . 450).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator): Conforme estabelecido pelo 

Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 

(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos 

os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações 

dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado 

Administrativo n. 2).

Consta nos autos que Cezar Junior Cabral inscreveu-se no Concurso 

Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações de Notas e de 

Registro do Estado do Amapá, concorrendo na vaga reservada aos defi cientes.

No item 2 do Edital de abertura do Certame (e-STJ fl s. 152/167) houve 

a previsão de que uma vaga seria reservada aos portadores de deficiência, 
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“em cumprimento ao disposto no Decreto Federal n. 3.298/1999 e alterações 

posteriores”.

Na classifi cação fi nal provisória, o impetrante constava na 21ª colocação 

na lista geral e na 2ª colocação na lista de candidatos com defi ciência (e-STJ fl s. 

169/170).

Após a realização de perícia médica nos moldes regularmente previstos 

no edital do certame, os únicos dois candidatos que fi guravam na lista de 

defi cientes (o impetrante inclusive) foram eliminados da lista especial, por não 

se enquadrarem no previsto no Decreto n. 3.298/1999 e na Lei n. 5.296/2004, 

passando ambos a figurar apenas na lista de classificação geral (e-STJ fl. 

174/175).

Contra referido ato, o impetrante apresentou o presente mandamus, 

sustentando que tem direito líquido e certo de permanecer no certame na vaga 

destinada aos defi cientes.

Nos termos do art. 37, VIII, da Constituição Federal, a lei reservará 

percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com defi ciência e 

defi nirá os critérios de sua admissão. A referida previsão, como forma de política 

social de integração social, tem a fi nalidade de minimizar os preconceitos, 

difi culdades e desvantagens enfrentados por aqueles que integram esse grupo 

vulnerável.

Para concretização dessa ação de conteúdo afi rmativo, foi editada a Lei 

n. 7.853/1999, que estabeleceu normas gerais para assegurar o pleno exercício 

dos direitos individuais e sociais das pessoas com defi ciências, e sua efetiva 

integração social, com a determinação de “adoção de legislação específi ca que 

discipline a reserva de mercado de trabalho (...) nas entidades da Administração 

Pública e do setor privado”.

Foi editado o Decreto n. 3.298/1999, que regulamentou a referida Lei, do 

qual se destacam os seguintes dispositivos:

Art. 3º. Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fi siológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho 

de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;

II - defi ciência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um 

período de tempo sufi ciente para não permitir recuperação ou ter probabilidade 

de que se altere, apesar de novos tratamentos; e
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III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de 

integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou 

recursos especiais para que a pessoa portadora de defi ciência possa receber ou 

transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho 

de função ou atividade a ser exercida.

Art. 4º É considerada pessoa portadora de defi ciência a que se enquadra nas 

seguintes categorias:

I - defi ciê ncia física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-

se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 

tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação 

ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade 

congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

difi culdades para o desempenho de funções;

(...) 

Art.  37. Fica assegurado à pessoa portadora de defi ciência o direito de se 

inscrever em concurso público, em igualdade de condições com os demais 

candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a 

defi ciência de que é portador.

§ 1º O candidato portador de defi ciência, em razão da necessária igualdade de 

condições, concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual 

de cinco por cento em face da classifi cação obtida.

§ 2º Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte 

em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro 

subseqüente.

Art. 43. O órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de 

equipe multiprofi ssional composta de três profi ssionais capacitados e atuantes 

nas áreas das defi ciências em questão, sendo um deles médico, e três profi ssionais 

integrantes da carreira almejada pelo candidato.

(...) 

§ 2º A equipe multiprofi ssional avaliará a compatibilidade entre as atribuições 

do cargo e a defi ciência do candidato durante o estágio probatório.

In casu, o parecer da Junta Médica do certame considerou que o impetrante 

não se enquadrava como defi ciente físico, nos seguintes termos (e-STJ fl . 63):

Identificação: Cezar Junior Cabral, sexo masculino, cor parda, nascido em 

10.07.1978, natural de Alterosa/MG. CPF:007.544.036-96, RG/SP: 308908259, 

residente SHCGN 716, bloco J, apto: 305, Asa Norte, Brasília/DF. Estado Cilinico 

Atual: Relata ser portador de sequela de fratura no tornozelo direito em maio/1989. 
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Atualmente refere dor no terço inferior da perna direita. Difi culdade para subir 

escadas, correr. Faz uso regular de medicamentos analgésicos. Apresenta RX 

do tornozelo direito realizado em 20.10.2012. Exame Clinico Geral. Ao exame 

do membro inferior direito não foi observado encurtamento signifi cativo e não 

apresenta anquilose da articulação do tornozelo direito. Deambula sem utilização 

de qualquer tipo de órtese. Conclusão: O candidato apresenta uma sequela pós-

traumática no tornozelo direito que não produz difi culdades para o desempenho 

de suas funções. Portando não se enquadra como defi ciente físico de acordo com 

Art. 40 do Decreto n. 3.298/1999 e suas alterações.

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá denegou a ordem 

registrando (e-STJ fl . 350):

Na hipótese, não se vislumbra incorreção no laudo pericial produzido pela 

equipe multiprofissional designada pela comissão do concurso, eis que a 

enfermidade relatada pelo impetrante não encontra enquadramento legal no rol 

restritivo disposto pelo referido Decreto, uma vez que não oferece qualquer tipo 

de limitação às atividades cotidianas capaz de ensejar a discriminação positiva 

pleiteada, notadamente para o exercício das atribuições desempenhadas por 

notário ou registrador público.

Não há, assim, direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, 

que permanecerá na lista de classifi cação geral dos candidatos aprovados.

À luz de tais argumentos, na trilha da decisão liminar, denego, em defi nitivo, a 

segurança impetrada.

Não obstante os argumentos expendidos pela Junta Médica e pelo Tribunal 

de origem, da análise dos autos, verifi ca-se que existem provas sufi cientes para a 

adoção de conclusão diversa.

Com efeito, o impetrante juntou aos autos os seguintes documentos:

a) Relatório de Diagnóstico de Atendimento no Hospital Santa Helena 

S.A., localizado em Brasília/DF, assinado por médico ortopedista, em que se 

atesta que o impetrante (e-STJ fl . 50):

Sofreu fratura fisiaria do tornozelo dir com a idade de 10 anos, evoluiu com 

deformidade. Em 2005 realizou correção parcial da deformidade.

Atualmente apresenta artralgia e limitação funcional para a marcha a esforço 

físico prolongado.

O RX mostra sinais de artrite discreta.

Esta limitação funcional é permanente CID T93.2 M21.6
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b) Atestado assinado por médico ortopedista da Secretaria de Saúde do 

Distrito Federal, nos seguintes termos (e-STJ fl . 70):

Atesto para os devidos fi ns, que Cezar Junior Cabral é portador de, defi ciencia 

fi sica devido a sequela de fratura de perna direita com deformidade, encurtamento, 

limitaçao dos movimentos do tornozelo e pe direitos.

c) Relatório Médico, também assinado por médico ortopedista, em 

atendimento realizado no Hospital Santa Luzia, em Brasília/DF, com o seguinte 

registro (e-STJ fl . 71):

Paciente, Cezar Junior Cabral, apresenta-se com sequela de fratura de tornozelo e 

perna direita, com deformidade e bloqueio articular e portador de defi ciência física 

T932

d) documento referente ao Concurso Público de Ingresso, de Provas e 

Títulos, para a Delegação dos Serviços de Tabelionato e de Registro do Estado 

de Minas Gerais (Edital n. 02/2007), no qual consta a sua habilitação, após 

regular perícia, para concorrer às vagas reservadas aos portadores de defi ciência 

(fl . 71);

e) Laudo elaborado por Junta Médica relacionada ao Concurso Público 

Para Provimento de Vagas na Titularidade de Serviços Notariais e de Registro 

do Estado de Tocantins, em que consta ser portador de necessidades especiais 

(e-STJ fl s. 89/94);

f ) Documentos referentes ao Concurso Público de Ingresso, de Provas e 

Títulos, para a Delegação dos Serviços de Tabelionato e de Registro do Estado 

de Minas Gerais (Edital n. 01/2011), nos quais consta a sua habilitação, após 

regular perícia, para concorrer às vagas reservadas aos portadores de defi ciência 

(e-STJ fl s. 89/94);

g) Atestado Médico, da subsecretaria de Assistência Médica do Tribunal 

Regional do Trabalho da 3ª Região, que declara que o impetrante encontrava-se 

apto para o cargo de analista judiciário, com a ressalva de que é defi ciente físico, 

com limitação na marcha e movimentos do pé e tornozelo (e-STJ fl s. 89/94);

h) Relatório Médico, elaborado no Centro Especializado em Ortopedia e 

Traumatologia, localizado em Ribeirão Preto/SP, nos seguintes termos (e-STJ 

fl . 114):
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O paciente Cezar Junior Cabral está iniciou tratamento neste serviço no dia 

12 de janeiro de 2004, quando foi submetido a instalação de aparelho fi xador 

externo circular em perna direita, para correção progressiva de deformidade do 

tornozelo e de encurtamento da perna resultantes de fratura fi sária ocorrida na 

infância. Conseguiu a correção parcial da deformidade, porém permanece com 

sequelas inerentes à própria deformidade pré existente, que se caracterizam por 

limitação na marcha e nos movimento do pé e tornozelo.

i) Relatório Médico, elaborado na Ortoclínica – Ortopedia Geral e 

Especializada, localizada em Minas Gerais, em que se registra que o impetrante, 

em tratamento em 2004, apresentava sequela de fratura do tornozelo direito, 

com deformidade progressiva, encurtamento no “MID DE 5 CM”, tendo sido 

tratado durante um ano para correção de deformidades. Conseguiu correção 

parcial, porém permanecem sequelas inerentes à lesão, com deformidade residual 

existente, que se caracterizam pela limitação dos movimentos do tornozelo e pé 

direito, CID T. 93.2 + M 21.6 (e-STJ fl . 117).

Não há como, diante das provas acima indicadas, não reconhecer que o 

impetrante, ora recorrente, é defi ciente físico, nos moldes previstos no art. 4º, I, 

do Decreto n. 3.298/1999, já que possui membro com deformidade adquirida, 

que acarreta o comprometimento da sua função física.

Ademais, ainda que, de fato, as conclusões de equipes mutiprofi ssionais 

de concursos diversos não vinculem a Administração, não se mostra razoável 

que o recorrente seja considerado defi ciente físico em vários concursos no 

País (ocupando, inclusive, cargo no TRT da 3ª Região, para o qual concorreu 

na condição de defi ciente físico) e não seja assim considerado em um único 

certame.

Nesse contexto, assiste razão ao recorrente ao afi rmar que não pode o 

particular administrado ter seus direitos modificados ao alvedrio das 

interpretações da Administração, que são variáveis no tempo.

Registre-se, por oportuno, que não há nenhuma necessidade de dilação 

probatória para o enquadramento do impetrante no grupo vulnerável, devendo 

ser garantido o seu direito de permanecer na lista especial.

Nesse sentido, em hipóteses similares à presente, já se manifestou esta 

Corte Superior:

Administrativo. Concurso público. Pessoa com defi ciência. Prova da condição. 

Exclusão da lista de habilitados. Ilegalidade.
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Sufi cientemente provada pela impetrante, por meio dos documentos idôneos 

que juntou à impetração, sua condição de pessoa com defi ciência física, impõe-

se reconhecer-lhe tal status, por força de inafastável incidência do que dispõe 

o art. 4º, inciso I, do Decreto n. 3.298/1999, ainda que o acórdão recorrido, com 

esteio em um só laudo pericial divergente, tenha decidido de modo diverso. 

Precedentes.

Recurso ordinário provido. (RMS 31.861/PE, Relator Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 25.04.2013)

Administrativo. Servidor público. Concurso público. Posse de deficiente 

auditivo unilateral. Possibilidade.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem, embora reconheça a surdez 

unilateral, julgou improcedente o mandamus, considerando que a impetrante 

não se enquadra no conceito de defi ciente físico preconizado pelo art. 4º do 

Decreto n. 3.298/1999, com redação dada pelo Decreto n. 5.296/2004 (vigente ao 

tempo do edital).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fi rmou-se no sentido de que, 

no concurso público, é assegurada a reserva de vagas destinadas aos portadores 

de necessidades especiais acometidos de perda auditiva, seja ela unilateral ou 

bilateral.

3. Reexaminando os documentos anexos à exordial, depreende-se que, 

segundo o laudo médico emitido, a candidata tem malformação congênita 

(defi ciência física) na orelha e perda auditiva no ouvido direito, o que caracteriza a 

certeza e a liquidez do direito ora vindicado, na espécie.

4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RMS 34.436/PE, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2012).

Agravos regimentais em recurso em mandado de segurança. Administrativo e 

Constitucional. Concurso público para o cargo de auditor do TCE/GO. Candidato 

aprovado e nomeado. Vaga destinada a portadores de necessidades especiais. 

Defi ciência auditiva. Avaliação admissional. Inaptidão constatada com base nos 

arts. 3º, § 1º, e 4º, II, da Estadual n. 14.715/2004 declarados inconstitucionais pelo 

STF em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Lei Federal n. 7.853/1989, 

regulamentada pelos Decretos n. 3.298/199 e 5.296/2004. Liquidez e certeza do 

direito comprovados de plano. Segurança concedida. Ato administrativo sujeito 

ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Precedentes. Agravos regimentais 

desprovidos.

1. Existe afronta ao direito líquido e certo do impetrante, portador de 

deficiência auditiva neurossensorial bilateral de grau moderado, com perda 

de audição de 55 dB desde a infância, que foi regularmente aprovado e 

nomeado para o cargo de auditor do TCE/GO, em vaga destinada a portadores 

de necessidades especiais, e se viu desqualifi cado para tomar posse, mediante 
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avaliação admissional baseada na Lei Estadual n. 14.715/2004, cujos dispositivos 

foram rechaçados pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso de 

constitucionalidade.

2. A Lei Federal n. 7.853/1999, regulamentada pelos Decretos n. 3.298/1999 

e 5.296/2004, considera ser portador de defi ciência auditiva quem estiver em 

situação de perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou 

mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 

3.000 Hz, situação efetivamente demonstrada nos autos. 3. Não viola o princípio 

da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário 

sobre os atos administrativos. Precedentes.

4. Comprovados, de plano, a liquidez e a certeza do direito postulado por meio 

da documentação anexada aos autos e evidenciada a ilegalidade do ato praticado 

pela Administração Pública, não há falar em invasão ao mérito administrativo, 

muito menos em afronta ao princípio da separação dos poderes, pois a atuação 

judicial apenas se restringiu ao controle da legalidade do ato praticado pela 

autoridade administrativa.

5. Ambos os agravos regimentais improvidos. (AgRg no RMS 31.552/GO, 

Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 25.11.2016)

Recurso ordi nário em mandado de segurança. Decadência. Não confi guração. 

Defi ciente visual. Visão monocular. Exclusão do benefício da reserva de vaga. 

Ilegalidade.

I - O prazo para a impetração do mandamus começa a ser contado da ciência 

pelo interessado do ato que efetivamente lhe feriu o direito líquido e certo.

II - A visão monocular constitui motivo sufi ciente para reconhecer ao recorrente 

o direito às vagas destinadas aos portadores de defi ciência física. Precedentes 

deste e. Tribunal, bem como do Pretório Excelso.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 26.105/PE, Rel. Ministro Felix 

Fischer, Quinta Turma, DJe 30.06.2008).

Cumpre também salientar que o Tribunal de origem laborou em equívoco 

ao estabelecer condição não prevista na legislação, qual seja, de que a defi ciência 

difi culte o exercício das atribuições do cargo específi co (notário ou registrador 

público).

A exigência prevista no Decreto n. 3.298/1999 – de compatibilidade 

entre a defi ciência e as funções do cargo concorrido – serve como requisito 

de investidura no cargo (adequação funcional), e não como requisito para a 

caracterização da defi ciência.

Assim, uma vez comprovada a defi ciência, somente poderá o candidato 

permanecer no cargo se aquela não for incompatível com as atribuições 
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correspondentes. Nesse sentido, destaque-se, novamente, o conteúdo do art. 37 

do Decreto em comento:

Art. 37. Fica assegurado à pessoa portadora de defi ciência o direito de se 

inscrever em concurso público, em igualdade de condições com os demais 

candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a 

defi ciência de que é portador.

Note-se, ainda, que, nos moldes do art. 43 do Decreto em comento, a 

referida compatibilidade somente será avaliada pela equipe multiprofi ssional 

durante o estágio probatório.

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se 

manifestar, em julgamento assim sintetizado:

Concurso público. Pessoa portadora de defi ciência. Reserva percentual de 

cargos e empregos públicos (CF, art. 37, VIII). Ocorrência, na espécie, dos requisitos 

necessários ao reconhecimento do direito vindicado pela pessoa portadora 

de defi ciência. Atendimento, no caso, da exigência de compatibilidade entre o 

estado de defi ciência e o conteúdo ocupacional ou funcional do cargo público 

disputado, independentemente de a deficiência produzir dificuldade para o 

exercício da atividade funcional. Inadmissibilidade da exigência adicional de a 

situação de defi ciência também produzir “difi culdades para o desempenho das 

funções do cargo”. Parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Recurso 

de agravo improvido. Proteção jurídico-constitucional e internacional às pessoas 

vulneráveis. Legitimidade dos mecanismos compensatórios que, inspirados pelo 

princípio fundamental da dignidade pessoal (CF, art. 1º, III), recompõem, pelo 

respeito à alteridade, à diversidade humana e à igualdade de oportunidades, o 

próprio sentido de isonomia inerente às instituições republicanas.

- O tratamento diferenciado em favor de pessoas portadoras de defi ciência, 

tratando-se, especificamente, de acesso ao serviço público, tem suporte 

legitimador no próprio texto constitucional (CF, art. 37, VIII), cuja razão de ser, 

nesse tema, objetiva compensar, mediante ações de conteúdo afi rmativo, os 

desníveis e as difi culdades que afetam os indivíduos que compõem esse grupo 

vulnerável. Doutrina.

- A vigente Constituição da República, ao proclamar e assegurar a reserva 

de vagas em concursos públicos para os portadores de defi ciência, consagrou 

cláusula de proteção viabilizadora de ações afi rmativas em favor de tais pessoas, 

o que veio a ser concretizado com a edição de atos legislativos, como as Leis 

n. 7.853/1989 e n. 8.112/1990 (art. 5º, § 2º), e com a celebração da Convenção 

Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência 

(2007), já formalmente incorporada, com força, hierarquia e efi cácia constitucionais 

(CF, art. 5º, § 3º), ao plano do ordenamento positivo interno do Estado brasileiro.
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- Essa Convenção das Nações Unidas, que atribui maior densidade normativa 

à cláusula fundada no inciso VIII do art. 37 da Constituição da República, 

legitima a instituição e a implementação, pelo Poder Público, de mecanismos 

compensatórios destinados a corrigir as profundas desvantagens sociais que 

afetam as pessoas vulneráveis, em ordem a propiciar-lhes maior grau de inclusão 

e a viabilizar a sua efetiva participação, em condições equânimes e mais justas, na 

vida econômica, social e cultural do País.

Hermenêutica e direitos humanos: o princípio da norma mais favorável como 

critério que deve reger a interpretação do Poder Judiciário.

- O Poder Judiciário, no exercício de sua atividade interpretativa, deve prestigiar, 

nesse processo hermenêutico, o critério da norma mais favorável (que tanto pode 

ser aquela prevista no tratado internacional de direitos humanos como a que 

se acha positivada no próprio direito interno do Estado), extraindo, em função 

desse postulado básico, a máxima efi cácia das declarações internacionais e das 

proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos 

indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas 

institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana. 

Precedentes: HC 93.280/SC, Rel. Min. Celso de Mello, v.g. (RMS 32.732 AgR/DF, 

32.732/DF, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1.08.2014). (Grifos 

acrescidos).

Com essas considerações, causa espécie os argumentos do Estado do 

Amapá trazidos nas contrarrazões, in verbis (e-STJ fl s. 380/381):

Insignes Ministros, segundo o exame da perícia médica, o Recorrido possui 

deformidade no tornozelo direito devido a fratura, artralgia e limitação dos 

movimentos do tornozelo e do pé direito, além de encurtamento na perna - CID 

T93.2 M 21.6. Tal defi ciência não foi considerada pela perícia médica como capaz 

de enquadrar o Recorrente com defi ciência física que gere incapacidade para o 

desempenho de ativ’idade ou que Produza difi culdades para o desempenho de 

funicões.

Ora, também não é para menos, não precisa ser um perito para concluir isso. 

Como é que essa defi ciência pode difi cultar o desempenho da atividade em Cartório 

de Notas e de Registro do Estado do Amapá?

Não é concurso para pedreiro, gari, faxineiro, policial federal [hoje chancelado 

pelo STF possibilidade de concorrência de candidatos com defi ciência física (Rcl 

14.145)]. Trata-se de concurso para exercício de função em gabinete. Segundo o 

Decreto, repete-se, necessário se faz que a defi ciência cause difi culdades no exercício 

da função, ou seja, deve-se provar a correlação entre os dois, nexo de causa esse não 

visualizado pela perícia médica ofi cial. (Grifos acrescidos).

Por fi m, assinale-se que, não obstante a previsão editalícia de reserva 

de apenas uma vaga aos portadores de defi ciência, somente dois candidatos 
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fi guravam na lista especial da classifi cação fi nal provisória (e-STJ fl s. 169/170), 

na qual o ora recorrente constava na 2ª colocação.

Ambos não foram considerados defi cientes, motivo pelo qual passaram a 

fi gurar apenas na lista de classifi cação geral (e-STJ fl . 174/175), sendo certo que 

não há notícia nos autos de que o candidato anteriormente classifi cado na 1ª 

colocação tenha retornado à lista especial, o que sinaliza a classifi cação do ora 

recorrente em primeiro lugar, ou seja, dentro do número de vagas previsto no 

edital.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para, reformando o acórdão 

recorrido, conceder a ordem e determinar a reinclusão do candidato Cezar Junior 

Cabral na lista de aprovados e classifi cados reservada às pessoas com defi ciência, 

no Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações de 

Notas e de Registro do Estado do Amapá.

Sem honorários (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula 105 do STJ). 

Custas ex lege.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.269.277-GO (2011/0183166-1)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Recorrente: Giuliano Pereira de Andrade

Advogado: Marcos Aurélio Silveira Lima - GO018400

Recorrido: Waldir Augusto

Advogado: Danilo Marques Borges e outro(s) - GO027755

Recorrido: Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde 

   CEFET-GO

Procurador: Edna Maria Guimarães de Miranda e outro(s) - DF007458

EMENTA

Administrativo. Concurso público. Vigilante. Experiência 

profi ssional na função. Necessidade de curso de formação exigido 
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por lei. Ausência de comprovação pelo primeiro colocado. 

Descumprimento do edital. Cancelamento de posse.

1. Caso em que o recorrente, na condição de segundo colocado 

no certame para o cargo de vigilante no Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Rio Verde - CEFET/GO, impetrou mandado de 

segurança visando a anulação do ato administrativo de nomeação do 

primeiro colocado, ante a ausência de comprovação da experiência 

profi ssional exigida no edital (doze meses na atividade fi m do certame 

- vigilância), e a consequente nomeação do impetrante em seu lugar.

2. Nos termos dos artigos 10, 15 da Lei n. 7.102/1983, vigilante 

é o empregado contratado para a execução das atividades de vigilância 

patrimonial das instituições fi nanceiras e de outros estabelecimentos, 

públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas e o 

transporte de valores.

3. Para o exercício da profi ssão, são necessários, consoante o 

disposto nos artigos 16 e 17 do referido diploma legal, vários requisitos, 

dentre eles ter sido aprovado em curso de formação de vigilante, 

realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado, com 

registro no Departamento de Polícia Federal.

4. Assim, considerando que a função de vigilante somente 

pode ser exercida por pessoa devidamente qualifi cada, com formação 

acadêmica, é de se concluir que a função que o primeiro colocado 

no concurso exerceu, previamente ao curso de formação exigido 

por lei, foi de vigia, não de vigilante, de modo que não se justifi ca 

sua manutenção em um cargo público para o qual não demonstrou 

preencher os requisitos exigidos.

5. A esse respeito já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, 

ressaltando a diferença existente entre as categorias de vigia e vigilante, 

nos termos do seguintes precedentes: AgInt no REsp 1.592.577/RS, 

Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.08.2016; REsp 

1.456.633/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

DJe 13.04.2016; REsp 1.221.960/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta 

Turma, DJe 09.03.2011; AgRg no REsp 1.172.692/SP, Rel. Min. 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.03.2010).

6. Recurso provido, para que, anulada a nomeação de Waldir 

Augusto, seja, consequentemente, promovida a nomeação do 
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recorrente em seu lugar, desde que atenda integralmente as demais 

normas do concurso.

ACÓRDÃO

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

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

por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, para que, anulada a 

nomeação de Waldir Augusto, seja, consequentemente, promovida a nomeação 

do recorrente em seu lugar, desde que atenda integralmente as demais normas 

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

Sérgio Kukina, Regina Helena Costa (Presidente), Gurgel de Faria e Napoleão 

Nunes Maia Filho votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 03 de outubro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 18.10.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de recurso especial interposto 

por Giuliano Pereira de Andrade, com fundamento no artigo 105, III, “a” e/ou 

“c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRF da 1ª Região, 

assim ementado (fl . 637):

Administrativo. Concurso público. Vigilante. CEFET/GO. Curso de formação 

exigido por lei. Experiência profi ssional anterior ao curso. Atividade exercida 

no mercado informal. Comprovação por meio de declaração do sindicato da 

categoria. Previsão no edital do concurso. Princípio da primazia da realidade no 

direito laboral. Provimento dos apelos e da remessa ofi cial.

1. Caso em que a sentença anulou a nomeação do Apelante para o cargo de 

vigilante do CEFET/GO, ordenando a nomeação do segundo lugar do concurso, 

sob o fundamento de a experiência profi ssional como “vigilante” ser de período 

anterior à conclusão do curso de formação exigido pela Lei n. 7.102/1983 e de não 

serem idôneos os documentos apresentados para comprovai essa experiência.

2. Está documentalmente comprovado que o Apelante prestou serviços 

na função de “vigilante e segurança patrimonial” na empresa Hotel Pousada 

Baobá, no período de 1º.9.2003 a 30.11.2004, conforme documentos de fls. 
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38 e 39 (declarações do sindicato da categoria e do estabelecimento em que 

desenvolvida a atividade), não se verificando qualquer indício de falsidade, 

material ou ideológica, nos mesmos.

3. Ainda que a atividade de vigilante exercida em data anterior à realização de 

curso de formação constitua desrespeito ao art. 15, IV, da Lei n. 7.102/1983 (com 

redação da Lei n. 8.863/1994, deve ser reconhecida sua validade como tempo 

de experiência profi ssional, pois o contrato de trabalho, segundo o principio da 

“primazia da realidade” no direito laboral, e “contrato de realidade”.

4. Além disso, previsto no edital do concurso que a comprovação da 

experiência profi ssional poderia ser feita por meio de anotação na Carteira de 

Trabalho ou declaração do sindicato da categoria (item 11.1.1), alternativa esta 

que perderia o sentido se a exigência fosse de comprovação não apenas da 

experiência profi ssional, mas também da regularidade do vínculo de emprego.

5. Atendidos os requisitos do edital do concurso para a posse, a saber, 

comprovante de conclusão de curso de formação profissional e experiência 

de doze meses na profissão de vigilante, conforme declaração do sindicato 

da categoria, ainda que esta seja anterior à conclusão do curso, correto o ato 

administrativo que nomeou o Apelante, aprovado em primeiro lugar no certame.

6. Apelações e remessa ofi cial a que se dá provimento.

Os embargos de declaração foram rejeitados, consoante ementa de fl s. 697.

O recorrente alega violação dos artigos 458, II, e 535, II, do CPC/1973, 

ao argumento de que a Corte de origem “não se manifestou de forma explícita e 

especifi ca sobre a interpretação do artigo 10, caput, incisos 1 e 11, do artigo 15, caput, 

do artigo 16, inciso IV e do artigo 17, caput, todos da Lei n. 7.102/1983” (fl s. 707).

Quanto à questão de fundo, sustenta, além de dissídio jurisprudencial, 

ofensa aos artigos 10, caput, I e II, 15, 16, IV e 17, caput, da Lei n. 7.102/1983, 

tendo em vista que as atribuições do vigia não se confundem com as do 

vigilante, havendo diferenças quanto ao conteúdo e a extensão. Defende, assim, 

a necessidade de se reconhecer a inexistência de experiência profi ssional como 

vigilante do litisconsórcio Waldir Augusto, primeiro colocado no certame, 

posto que exerceu tal função sem a prévia submissão e aprovação em curso de 

formação específi co, caracterizando-se, portanto, atividade de vigia, diversa da 

exigida no edital do concurso.

Ao fi nal, requer o provimento do recurso, para que o recorrente, segundo 

colocado no certame, seja reconduzido ao cargo.

O litisconsórcio Waldir Augusto apresentou contrarrazões às fl s. 791 e o 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde às fl s. 797/825.
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Juízo positivo de admissibilidade às fl s. 847

O MPF opinou pelo provimento do recurso, nos termos da seguinte 

ementa (fl s. 858):

1. Processual Civil e Administrativo. Recurso Especial. Mandado de Segurança. 

Concurso Público. Função de Vigilante. Categoria regulamentada pela Lei n. 

7.102/1983.

2. Candidato que na época da posse, não possuía o período de experiência 

profi ssional de 12 (doze) meses exigida pelo edital do concurso e previsto na lei 

de regência (Lei n. 7.102/1983). Manutenção no Cargo Público. Impossibilidade. 

Divergência comparada.

3. Parecer do MPF pelo conhecimento e provimento do recurso especial pra 

reformar o acórdão recorrido, a fi m de que o recorrente seja reconduzido ao 

cargo, nos termos da liminar concedida pelo Juízo Federal da Subseção Judiciária 

de Rio Verde, Estado de Goiás.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Inicialmente, registra-se que 

“[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 

n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9.3.2016)”.

Emerge dos autos que Giuliano Pereira de Andrade, na condição de 

segundo colocado no certame para o cargo de vigilante no Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Rio Verde - CEFET/GO, impetrou mandado de 

segurança visando a anulação do ato administrativo de nomeação do primeiro 

colocado, Waldir Augusto, ante a ausência de comprovação da experiência 

profissional exigida no edital (doze meses na atividade fim do certame - 

vigilância), e a consequente nomeação do impetrante em seu lugar.

Em suas razões, o impetrante defendeu, em suma, que as atividades 

exercidas pelo candidato concorrente no período de 1º.09.2013 a 30.11.2014 

não podem ser consideradas de vigilante, pois ainda não possuía o curso de 

formação exigido para o exercício de tal atividade.
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O Tribunal de origem, reformando a sentença, que havia concedido a 

segurança, deu provimento a Apelação do primeiro colocado e a Remessa 

Ofi cial, por entender que a experiência profi ssional de vigilante exercida em data 

anterior à conclusão do correspondente curso de formação, embora constitua 

desrespeito ao art. 16, IV, da Lei n. 7.102/1983, é válida para comprovação de 

tempo de serviço em concurso público, por força do principio da “primazia da 

realidade’ que orienta o Direito do Trabalho, ordenando, em conseqüência, a 

imediata recondução do litisconsorte Waldir Augusto ao cargo em questão.

Nos termos dos artigos 10 e 15 da Lei n. 7.102/1983, que dispõe sobre 

segurança para estabelecimentos fi nanceiros, bem como sobre a constituição e 

funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância 

e de transporte de valores, vigilante é o empregado contratado para a execução 

das atividades de vigilância patrimonial das instituições fi nanceiras e de outros 

estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas 

e o transporte de valores.

Art. 10. São considerados como segurança privada as atividades desenvolvidas 

em prestação de serviços com a fi nalidade de:

I - proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros 

estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas;

II - realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo 

de carga.

§ 1º Os serviços de vigilância e de transporte de valores poderão ser executados 

por uma mesma empresa.

§ 2º As empresas especializadas em prestação de serviços de segurança, 

vigilância e transporte de valores, constituídas sob a forma de empresas privadas, 

além das hipóteses previstas nos incisos do caput deste artigo, poderão se prestar 

ao exercício das atividades de segurança privada a pessoas; a estabelecimentos 

comerciais, industriais, de prestação de serviços e residências; a entidades sem fi ns 

lucrativos; e órgãos e empresas públicas.

§ 3º Serão regidas por esta lei, pelos regulamentos dela decorrentes e pelas 

disposições da legislação civil, comercial, trabalhista, previdenciária e penal, as 

empresas defi nidas no parágrafo anterior.

§ 4º As empresas que tenham objeto econômico diverso da vigilância ostensiva 

e do transporte de valores, que utilizem pessoal de quadro funcional próprio, para 

execução dessas atividades, fi cam obrigadas ao cumprimento do disposto nesta 

lei e demais legislações pertinentes.

Art. 15. Vigilante, para os efeitos desta lei, é o empregado contratado para a 

execução das atividades defi nidas nos incisos I e II do caput e §§ 2º, 3º e 4º do art. 10.
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De todo modo, para o exercício da profi ssão, são necessários, consoante 

o disposto nos artigos 16 e 17 do referido diploma legal, vários requisitos, 

dentre eles ter sido aprovado em curso de formação de vigilante, realizado em 

estabelecimento com funcionamento autorizado, com registro no Departamento 

de Polícia Federal.

Art. 16 - Para o exercício da profi ssão, o vigilante preencherá os seguintes 

requisitos:

I - ser brasileiro;

II - ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos;

III - ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau;

IV - ter sido aprovado em curso de formação de vigilante;

IV - ter sido aprovado, em curso de formação de vigilante, realizado em 

estabelecimento com funcionamento autorizado nos termos desta lei.

V - ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico;

VI - não ter antecedentes criminais registrados; e

VII - estar quite com as obrigações eleitorais e militares.

Parágrafo único - O requisito previsto no inciso III deste artigo não se aplica aos 

vigilantes admitidos até a publicação da presente Lei.

Art. 17 - O exercício da profi ssão de vigilante requer prévio registro na Delegacia 

Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho, que se fará após a apresentação dos 

documentos comprobatórios das situações enumeradas no artigo anterior.

Parágrafo único - Ao vigilante será fornecida Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, em que será especifi cada a atividade do seu portador.

Desse modo, sob a ótica legal, para que fi que caracterizada a condição de 

vigilante, imprescindível a qualifi cação e treinamento específi cos, decorrentes 

principalmente da formação em curso de vigilância que o habilite a combater a 

ação de criminosos que intentem contra a integridade física e patrimonial das 

pessoas ou coisas colocadas sob sua proteção.

A esse respeito já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, ressaltando 

a diferença existente entre as categorias de vigia e vigilante, senão vejamos:

Administrativo. Contratação de serviço de vigilância não armada. Ausência 

de omissão no acórdão. Empresa de vigilância. Atividade de portaria ou vigia. 

Inaplicabilidade do art. 10, § 4º, da Lei n. 7.102/1983. Entendimento pacifi cado 

pela Primeira Seção. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência 

desta Corte. Súmula 568/STJ.
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1. No caso dos autos, defende a União que possui competência a Polícia Federal 

para fi scalização da empresa agravada, porquanto caracterizada a atividade de 

segurança privada nos moldes legislação pertinente.

2. É pacífi ca a jurisprudência no âmbito da Primeira Seção desta Corte Superior 

no sentido de que o disposto no art. 10, § 4º, da Lei n. 7.102/1983 aplica-se 

somente às empresas que, com objeto social diverso, prestam serviços de 

segurança e vigilância “ostensiva” a instituições fi nanceiras e de transporte de 

valores, não se sujeitando ao referido regramento as empresas que se dedicam 

a atividades de vigilância residencial ou comercial, sem a utilização de arma de 

fogo. Incidência da Súmula 568/STJ.

Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1.592.577/RS, Rel. Min. Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe 17.08.2016)

Recurso especial. Penal. Art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003. Vigia. Porte 

ilegal de arma de fogo de uso permitido em via pública. Determinação pelo 

empregador. Inexigibilidade de conduta diversa por coação moral irresistível. 

Excludente de culpabilidade não caracterizada. Relação de subordinação restrita 

ao local e horário de trabalho.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífi ca em classifi car o crime do 

art. 14 da Lei n. 10.826/2003 como de mera conduta e de perigo abstrato. Para 

realizá-lo, então, basta incorrer dolosamente na ação proibida, ou melhor, praticar 

os verbos que constituem o núcleo do tipo somados ao respectivo elemento 

normativo. Precedentes.

2. O recorrido foi preso em fl agrante enquanto portava ilegalmente arma de 

fogo de uso permitido, municiada, em via pública, no percurso entre o trabalho 

de “vigia” e sua residência, após o término do expediente laboral.

3. No caso, não parece aceitável admitir que o recorrido estivesse sob 

infl uência de coação moral irresistível, até porque, quando praticou a conduta 

proibida, estava fora do horário e de seu ambiente de trabalho, livre, portanto, da 

relação de subordinação que o obrigava a portar arma de fogo de modo ilegal, 

conforme conclusão do Tribunal a quo. Sob esse prisma, não há porque supor a 

indução do comportamento delitivo por força externa determinante, infl igida 

pelo empregador do recorrido. A verdade é que não há espaço para aplicação da 

regra disposta no art. 22 do CP.

4. A relação de subordinação, como elemento do contrato de trabalho, não 

justifi ca comportamento contrário ao Direito fora dos limites do contexto laboral.

5. A inexigibilidade de conduta diversa somente funciona como causa de 

exclusão da culpabilidade quando proceder de forma contrária à lei se mostrar 

como única alternativa possível diante de determinada situação.

6. Ademais, não é possível confundir “a atividade exercida pelo réu (vigia) com 

a de um vigilante (profissional contratado por estabelecimentos financeiros ou 
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por empresa especializada em prestação de serviços de vigilância e transporte de 

valores), cuja categoria é regulamentada pela Lei n. 7.102/1983, ao qual é assegurado 

o direito de portar armas de fogo, quando em efetivo exercício da profi ssão” (REsp 

1.221.960/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22.02.2011, DJe 

09.03.2011).

7. Recurso especial provido para restabelecer a sentença penal condenatória 

(REsp 1.456.633/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 

13.04.2016).

Recurso especial. Art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003. 

Abolitio criminis temporária. Incidência apenas para o crime de posse irregular. 

Porte ilegal. Delito não abrangido pela descriminalização temporária.

1. O paciente foi fl agrado no interior de uma construção portando um revólver 

municiado, com código de identifi cação raspada. Na ocasião, o acusado estava a 

serviço do proprietário da obra, na qual trabalhava como vigia.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Lei n. 

10.826/2003 contemplou, em seus artigos 30 e 32, hipóteses de abolitio criminis 

temporária relativamente ao delito de posse de arma de fogo, persistindo como 

fato típico o porte ilegal de arma de fogo.

3. Com efeito, as disposições trazidas na Lei n. 10.826/2003, alterada 

posteriormente por outras normas (Leis n. 10.884/2004, 11.118/2005, 11.191/2005, 

11.706/2008 e 11.922/2009), as quais prorrogaram o limite de regularização das 

armas, bem como de sua entrega até até 31.12.2009, não se aplicam ao crime de 

porte ilegal de arma, como na hipótese dos autos.

4. Importa não confundir, aqui, a atividade exercida pela réu (vigia) com a de um 

vigilante (profi ssional contratado por estabelecimentos fi nanceiros ou por empresa 

especializada em prestação de serviços de vigilância e transporte de valores), cuja 

categoria é regulamentada pela Lei n. 7.102/1983, ao qual é assegurado o direito de 

portar armas de fogo, quando em efeito exercício da profi ssão.

5. Recurso especial a que se dá provimento para, cassando o acórdão 

hostilizado, restabelecer a sentença condenatória (REsp 1.221.960/SP, Rel. Min. Og 

Fernandes, Sexta Turma, DJe 09.03.2011)

Administrativo. Empresa de vigilância. Atividade de portaria ou vigia. 

Entendimento pacifi cado pela Primeira Seção. Inaplicabilidade do art. 10, § 4º, da 

Lei n. 7.102/1983. Súmula 83/STJ.

É pacífi ca a jurisprudência no âmbito da Primeira Seção desta Corte Superior no 

sentido de que o disposto no art. 10, § 4º, da Lei n. 7.102/1983, aplica-se somente às 

empresas que, com objeto social diverso, prestam serviços de segurança e vigilância 

“ostensiva” a instituições fi nanceiras e de transporte de valores, não se sujeitando 

ao referido regramento as empresas que se dedicam a atividades de vigilância 

residencial ou comercial, sem a utilização de arma de fogo.
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Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1.172.692/SP, Rel. Min. Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe 30.03.2010).

Assim, considerando que a função de vigilante somente pode ser exercida 

por pessoa devidamente qualifi cada, com formação acadêmica, é de se concluir 

que a função que o primeiro colocado no concurso exerceu em 1º.9.2003 á 

30.4.2004, ou seja, antes da realização do Curso de Formação de Vigilantes, 

concluído em 25.1.2016, foi de vigia, não de vigilante, não obstante as 

declarações do empregador e do Sindicato de Vigilantes.

Desse modo, não se justifi ca a manutenção de candidato em um cargo 

público para o qual não demonstrou preencher os requisitos exigidos, mormente 

porque não há como ser considerado eventual exercício irregular da função de 

vigilante no período mencionado, para fi ns de comprovação da exigência do 

edital do certame.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para que, anulada a 

nomeação de Waldir Augusto, seja, consequentemente, promovida a nomeação 

do recorrente em seu lugar, desde que atenda integralmente as demais normas 

do concurso.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.519.506-SP (2015/0051314-5)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Relator para o acórdão: Ministro Sérgio Kukina

Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo

Recorrido: Carmen Silvia de Paula Camargo

Advogados: Igor Sant’Ana Tamasauskas e outro(s) - SP173163

Debora Cunha Rodrigues - SP316117

EMENTA

Administrativo. Recurso especial. Ação civil pública por ato 

de improbidade administrativa. Presença de Magistrado no polo 
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passivo da ação. Foro especial por prerrogativa de função. Inexistência. 

Competência do juízo de primeiro grau para processar e julgar a 

demanda.

1. Na linha da orientação fi rmada pelo Supremo Tribunal Federal, 

o Superior Tribunal de Justiça entende que a ação de improbidade 

administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, 

ainda que proposta contra magistrado (REsp 1.138.173/RN, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.06.2015; REsp 

1.489.024/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

DJe 11.12.2014; EDcl na AIA 45/AM, Rel. Ministra Laurita Vaz, 

Corte Especial, DJe 28.05.2014; AgRg no AgRg na AIA 35/DF, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 10.02.2014).

2. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, vencidos os Srs. Ministros 

Relator e Benedito Gonçalves, negar provimento ao recurso especial, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Sérgio Kukina, que lavrará o acórdão. Votaram com o 

Sr. Ministro Sérgio Kukina os Srs. Ministros Regina Helena Costa (Presidente) 

e Gurgel de Faria.

Dr. João Antônio Sucena Fonseca, pela parte recorrida: Carmen Silvia de 

Paula Camargo.

Brasília (DF), 12 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 27.10.2017

RELATÓRIO

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

Especial interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com fulcro 

nas alíneas a e c do art. 105, III da CF/1988, a partir do qual objetiva a reforma 

de aresto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, proclamando a 
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incompetência do Órgão Especial da Corte para o processamento e julgamento 

da causa, determinou a remessa do feito ao Juiz de Primeiro Grau, em aresto 

assim ementado:

Agravo regimental. Decisão monocrática reconhecendo a incompetência 

deste C. Órgão Especial para julgamento do feito, determinando-se a remessa dos 

autos à primeira instância.

II - Improbidade Administrativa. Juíza de Direito. Prerrogativa de foro. 

Inexistência. E fi rme a jurisprudência no sentido de que o foro por prerrogativa 

de função não se estende ao processamento das ações de improbidade 

administrativa. Precedentes.

II - Regimental improvido (fl s. 5.221/5.230).

2. Os Embargos de Declaração opostos pelo Órgão Acusador foram 

rejeitados (fl s. 5.247/5.255).

3. Nas razões de seu Recurso Especial, a parte Recorrente sustenta, além de 

dissonância jurisprudencial, violação, pelo aresto recorrido, dos arts. 535, II do 

CPC/1973, bem como aos arts. 27, caput e § 6º da LC n. 35/1979 (LOMAN), 

aos seguintes argumentos: (a) apesar da oportuna oposição de Embargos 

de Declaração, o Tribunal de origem não afastou do julgado os apontados 

vícios, razão pela qual deve ser nulifi cado; (b) o acórdão recorrido ignorou as 

regras de competência insertas na LOMAN, na Constituição Paulista e na 

Constituição Federal, que apontam para o processamento e o julgamento de 

ações de improbidade movidas em desfavor de magistrado se dará no Tribunal 

de Justiça a que esteja vinculado. Pede a reforma do julgado, no afã de que se fi xe 

a competência do TJ/SP à demanda vertente.

4. A Presidência do Tribunal de origem deferiu o processamento do Apelo 

Raro às fl s. 5.352/5.353; o Ministério Público Federal, em parecer da lavra 

do ilustre Subprocurador-Geral da República Mário José Gisi, opinou pelo 

desprovimento da insurgência (fl s. 5.362/5.371).

5. Em síntese, é o relatório.

VOTO VENCIDO

Ementa: Direito sancionador. Recurso especial. Ação civil 

pública ajuizada pelo MP/SP com suporte em alegados atos de 

improbidade administrativa praticados por Juíza de Direito 

(interceptação telefônica ilegal, falsifi cação de documento, exercício 
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da jurisdição para satisfação de desejo de vingança), condutas que, 

segundo o libelo, estariam tipifi cadas no art. 11, caput (ofensa a 

princípios da Administração Pública) da Lei n. 8.429/1992. 

Competência jurisdicional. Acórdão do Órgão Especial do TJ/SP 

que proclamou a inexistência do foro por prerrogativa de função 

nas ações tendentes à aplicação das iras da Lei n. 8.429/1992, nelas 

incluídas as pretensões vertidas contra Magistrado que resultem em 

perda da função pública, determinando a remessa do feito ao Juiz de 

Primeiro Grau. Pretensão do MP/SP, neste REsp, de que seja reconhecida 

a competência do TJ/SP para o julgamento da aludida ACP. A perda de 

função pública de membro da Magistratura não poderá ser aplicada 

por nenhuma autoridade diferente do órgão competente do Tribunal 

de Justiça em que o Magistrado exercer a judicatura. Parecer do MPF 

pelo desprovimento do apelo raro. Recurso especial do autor da ação 

provido, para pronunciar a competência do Órgão Especial do Tribunal de 

origem para processar e julgar a ação de improbidade movida em desfavor 

de Magistrado, em razão da potencial sanção de perda da função pública 

(Magistrada Estadual Paulista).

1. Cinge-se a controvérsia em saber qual é o foro competente para 

o processamento e julgamento de ações de improbidade administrativa 

movida em desfavor de Magistrado e que possa redundar em perda do 

cargo.

2. A repressão de quaisquer ilícitos, inclusive os praticados 

por membros da Magistratura, somente se legitima, no Estado 

Democrático de Direito, quando se inicia e se desenvolve dentro 

das demarcações principiológicas que se aplicam à atividade estatal 

sancionadora. Fora desses marcos, o que se tem é mais o exercício 

do poder do Estado e menos o desempenho de mister balizado pela 

preocupação com a justiça.

3. A submissão de certas autoridades a determinados Juízos se dá 

como técnica de preservação da função pública. Bem por isso, deixar-

se uma autoridade ao alcance dessa iniciativa sancionatória perante 

o Tribunal de Justiça não é questão de privilégio, mas sim o meio 

necessário para assegurar a dignidade das funções que exercem.

4. Referido pensamento – que aparentemente poderá ser 

interpretado como tardia manifestação em favor do foro especial por 
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prerrogativa de função –, encontra raízes na garantia constitucional 

da Magistratura, inscrita no art. 95 da Carta Magna (vitaliciedade, 

que faz a perda do cargo depender de sentença judicial transitada em 

julgado) e no art. 27 da Lei Complementar n. 35/1979-LOMAN, que 

estabelece rito próprio e indescartável para a ação de perda do cargo de 

Magistrado, abrangendo a exigência de sua promoção específi ca por 

autoridade competente e julgamento perante o Tribunal de Justiça.

5. No caso dos autos, o TJ/SP, por seu Órgão Especial, 

declarou a sua própria incompetência para processar e julgar ACP por 

improbidade administrativa movida contra Magistrada vinculada à 

Corte Bandeirante e, por consequência, determinou a remessa do feito 

ao Juízo de Primeiro.

6. Parecer do MPF pelo desprovimento do recurso. Recurso 

Especial do Órgão Acusador conhecido e provido, para pronunciar a 

competência do Órgão Especial do Tribunal de origem para processar 

e julgar a ação de improbidade movida em desfavor de magistrado.

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

quanto à alegação de nulidade do aresto por suposta infringência do art. 535 

do CPC/1973, alega a parte Recorrente que o aresto deixou de expender 

pronunciamento acerca dos fundamentos legais suscitados pela parte insurgente, 

de modo a se evitar a aplicação dos enunciados 282 e 356 da Súmula do excelso 

STF.

2. Porém, o ponto axial da controvérsia – competência jurisdicional para as 

ações de improbidade em que agentes políticos constem como demandados –, inclusive 

com a possibilidade de perda da função pública, foi integralmente solucionado 

pelo acórdão recorrido, conforme se dessume do seguinte trecho do aresto:

Como se vê, ainda que possa resultar na perda da função pública, a ação 

de improbidade administrativa não mantém a prerrogativa de foro das ações 

penais. A competência dos tribunais superiores é estabelecida taxativamente 

na Constituição Federal, sendo que a legislação infraconstitucional não pode a 

alargar as hipóteses naquela expressamente previstas.

A controvérsia sobre o tema reside no fato de o Superior Tribunal de Justiça 

ter entendido, no passado, que a ação de improbidade administrativa que 

pudesse levar à perda de função pública devia manter a prerrogativa de função, 

por simetria às ações por crimes comuns e de responsabilidade. Contudo, esse 

entendimento não prevaleceu (fl s. 5.227/5.228).
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3. Por força dessa constatação, muito embora se possa conferir largueza 

interpretativa a esse que é o primo pobre das modalidades recursais – os 

Embargos de Declaração, dessume-se que o acórdão recorrido não praticou 

violação alguma do art. 535, II do CPC/1973, uma vez que contém plenifi cada 

manifestação sobre o tema da competência, razão pela qual deve ser rejeitada a 

preliminar de nulidade do julgado.

4. Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia em saber qual é o foro 

competente para o processamento e julgamento de ações de improbidade 

administrativa movida em desfavor de Magistrado e que possa redundar em 

perda do cargo.

5. Inicialmente, deixo para logo apregoado o meu entendimento pessoal de 

que a submissão de certas autoridades a determinados Juízos se dá como técnica 

de preservação da função pública. Como se sabe, as sanções na Lei de Improbidade 

são até mais severas que as das ações penais. Então, deixar-se uma autoridade ao 

alcance dessa iniciativa sancionatória, na minha visão, não é questão de privilégio, 

nem coisa antirrepublicana, é algo necessário para preservar a dignidade das funções 

que essas autoridades exercem, conforme me expressei nas AIA 44 e 45/AM, 

de Relatoria da eminente Ministra Laurita Vaz, disponibilizadas no DJe de 

19.3.2014.

6. Tratando-se de ação sancionadora de cuja sentença condenatória pode 

resultar a sanção de perda da função judicante, não vejo como se possa admitir 

que essa tremenda pena possa ser aplicada por autoridade diferente daquela 

competente para tanto. Ora, os membros da Magistratura não poderão perder 

os seus cargos a não ser por decisão do Órgão Colegiado competente. Soa-me 

deverasmente estranho que um Magistrado possa perder o seu relevantíssimo 

cargo por decisão monocrática de Juiz de Direito.

7. Esse meu pensamento, que aparentemente poderá ser interpretado 

como tardia manifestação em favor do foro especial por prerrogativa de função, 

encontra raízes na garantia constitucional da Magistratura, inscrita no art. 

95 da Carta Magna (vitaliciedade, que faz a perda do cargo depender de 

sentença judicial transitada em julgado) e no art. 27 da Lei Complementar n. 

35/1979-LOMAN, que estabelece rito próprio e, ao meu ver, indescartável, 

para a ação de perda do cargo de Magistrado, abrangendo a exigência de 

sua promoção específi ca por autoridade competente e julgamento perante o 

Tribunal de Justiça.

8. Além disso, lembrando que os membros da Magistratura respondem 

perante o Tribunal de Justiça, recordo que o art. 20 da Lei de Improbidade 
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Administrativa condiciona a perda da função a decisão judicial trânsita em 

julgado. Por causa disso, ao meu ver, deve-se conferir interpretação conforme 

aos dispositivos infraconstitucionais que submetem o Magistrado a juízo 

sancionador primário e singular, do qual pode resultar a mais drástica das penas 

administrativas.

9. Penso eu que a repressão de quaisquer ilícitos, inclusive os praticados 

por membros da Magistratura, somente se legitima, no Estado Democrático de 

Direito, quando se inicia e se desenvolve dentro das demarcações principiológicas 

que se aplicam à atividade estatal sancionadora. Fora desses marcos, o que se 

tem é mais o exercício do poder do Estado e menos o desempenho de mister 

balizado pela preocupação com a justiça.

10. No caso presente, cogite-se submeter Magistrados, no ápice de suas 

carreiras, a julgamento por juízo singular, que lhes poderá aplicar a perda da 

função, com evidente mágoa às garantias orgânicas da Magistratura, conforme 

acima sumariamente anotei.

11. Todavia, ciente estou de que este não foi o entendimento proclamado 

pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento 

de Questão de Ordem nas sobreditas AIA 44/AM e 45/AM, determinou, 

naquelas oportunidades, a remessa da Ação de Improbidade Administrativa 

às Instâncias Ordinárias, ao fi rmar a compreensão de que a prerrogativa de 

foro, estabelecida unicamente para ações criminais, prevista como regra de exceção 

na Constituição Federal, não admite interpretação extensiva para incluir outras de 

índole cível, tampouco para estendê-la para ex-ocupantes de cargos. Não foi por outra 

razão que a ADI 2.797 foi julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal, que 

declarou a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 84 do Código de Processo Penal, 

com a redação dada pela Lei n. 10.628/2002. Confi ra-se a ementa do julgado 

referenciado:

Questão de ordem. Ação de improbidade administrativa. Réus 

Desembargadores de TRT. Competência das instâncias ordinárias. Prerrogativa 

de foro adstrita à persecução criminal. Reformulação do entendimento da Corte 

Especial do STJ. Devolução dos autos à origem.

1. A ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas 

instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro 

privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade (AgRg na Rcl 

12.514/MT, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em 16.09.2013, DJe 

26.09.2013).
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2. Questão de ordem resolvida com a determinação de devolução dos autos ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que se julgue as apelações pendentes 

(AIA 45/AM, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 19.3.2014).

12. Confiram-se outros precedentes desta Corte Superior acerca da 

inexistência do chamado foro privilegiado no âmbito das ações de improbidade 

administrativa:

Processual Civil. Administrativo. Improbidade administrativa. Embargos de 

declaração com fi nalidade exclusivamente infringente. Conversão do recurso 

em agravo regimental. Competência. Prefeito municipal. Inexistência de foro 

privilegiado. Aplicação da Súmula 284 do STF. Ausência de indicação expressa do 

dispositivo legal violado.

(...).

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça alinhou-se à jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a ação de improbidade 

administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, ainda 

que proposta contra agente político que tenha foro privilegiado no âmbito penal 

e nos crimes de responsabilidade (AgRg na Rcl 12.514/MT, Relator Ministro Ari 

Pargendler, DJe de 26.09.2013).

(...).

(EDcl no REsp 1.369.755/AP, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 15.2.2016).

Improbidade administrativa. Possibilidade de o Ministério Público Estadual 

atuar diretamente nos Tribunais Superiores. Precedentes (RE 593.727; EREsp 

1.327.573). Foro por prerrogativa de função. Conselheiro de Tribunal de Contas 

de Estado ou do Distrito Federal. Inexistência. Restrito às ações penais. Fatos 

mais graves. Independência das instâncias. Perda do cargo. Sanção político-

administrativa. Inexistência de competência originária implícita (ADI 2.797; Pet 

3.067; RE 377.114 AGR). Recurso não provido.

1. Tanto a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal quanto a 

desta Corte Especial já estão fi rmes no sentido da possibilidade de os ministérios 

públicos estaduais atuarem nos tribunais superiores.

2. As regras constitucionais de competência dos tribunais superiores têm 

natureza excepcional. Portanto, a interpretação deve ser restritiva. O foro por 

prerrogativa de função se limita às ações penais. Não há previsão de foro por 

prerrogativa de função para as ações de improbidade administrativa. Pelo 

contrário, extrai-se do art. 37, § 4º da Constituição Federal que a perda da função 

pública é sanção político-administrativa, que independe de ação penal. Se é 

verdade que existe um voto em sentido contrário do Min. Teori Zavascki na Pet. 

n. 3.240 - com pedido de vista do Min. Roberto Barroso (Informativo n. 768/STF) 
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-, não é menos exato afi rmar que a jurisprudência do guardião da Constituição já 

está consolidada (ADI 2.797; Pet 3.067; RE 377.114 AgR).

(...).

5. Agravo regimental não provido (AgRg na Rcl 10.037/MT, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, DJe 25.11.2015).

Processo Civil. Competência. Ação de improbidade administrativa.

A ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas 

instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro 

privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade.

Agravo regimental desprovido (AgRg na Rcl 12.514/MT, Rel. Min. Ari Pargendler, 

DJe 26.9.2013).

Administrativo e Processual Civil. Embargos de declaração recebido como 

agravo regimental. Improbidade administrativa. Agente político. Aplicação da Lei 

n. 8.429/1992. Possibilidade. Precedentes.

(...) na sessão do dia 16.9.2013, no julgamento do AgRg na Rcl 12.514/MT, 

de relatoria do Ministro Ari Pargendler, a Corte Especial fi rmou orientação no 

sentido de que o foro por prerrogativa de função prerrogativa de função não se 

estende ao processamento das ações de improbidade administrativa. Embargos 

de declaração recebidos como agravo regimental e provido (EDcl no AgRg no 

REsp 1.216.168/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 4.10.2013).

Processual Civil. Administrativo. Medida cautelar liminar. Indisponibilidade 

de bens. Quebra de sigilo. Desembargador. Inexistência de prerrogativa de foro. 

Juízo de primeiro grau. Possibilidade.

Não se há falar em foro especial por prerrogativa de função nas ações civis 

públicas para apuração de atos de improbidade administrativa, bem como no 

inquérito civil instaurado para investigar a suposta prática dos referidos atos.

Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1.088.258/GO, Rel. Min. Humberto 

Martins, DJe 16.9.2009).

13. Com alavanca nos fundamentos expostos, ouso dissentir das razões 

lançadas pelo acórdão Bandeirante, que, por reconhecer a incompetência do 

Órgão Especial do Tribunal de origem para processar a lide sancionadora 

ajuizada contra Magistrado, determinou a remessa dos autos ao Primeiro Grau 

de Jurisdição. A meu sentir, o aresto merece reforma.

14. Mercê do exposto, conhece-se do Recurso Especial do autor da ação e a 

ele se dá provimento, em ordem a pronunciar a competência do Órgão Especial 

do Tribunal de origem para processar e julgar a ação de improbidade movida em 

desfavor de Magistrado. É como voto.
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VOTO-VENCEDOR

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Com as mais respeitosas vênias, ouso 

discordar do eminente Relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça 

têm fi rme compreensão em favor da competência do Juízo de primeira instância 

para processar e julgar ações de improbidade movidas contra magistrados, 

podendo-se, a tanto, indicar os seguintes precedentes:

Processo Civil. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Prerrogativa de 

função. Competência da Justiça de Primeiro Grau para julgamento de Magistrados 

em ação de improbidade administrativa.

1. O Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 2.797, declarou a 

inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do art. 84 do CPP, acrescidos por 

força da Lei n. 10.628/2002. Assim, não é possível se conhecer da alegação de 

malferimento ao referido dispositivo, já que desvencilhado do ordenamento 

pátrio.

2. “As prerrogativas de foro, pelo privilégio que, de certa forma, conferem, 

não devem ser interpretadas ampliativamente, numa Constituição que pretende 

tratar igualmente os cidadãos comuns”.

(Inq. 687/SP, Tribunal do Pleno, Rel. Min. Sydney Sanches, julgado em 

25.8.1999.).

3. Ante o princípio da igualdade, é inadmissível a interpretação ampliativa 

da Lei n. 1.079/1950 de modo a abrigar autoridades não constantes daquelas 

especifi camente previstas.

4. Cogente as normas que determinam a competência juízo de primeiro grau, 

não há que se cogitar em extinção do processo.

Recurso especial provido.

(REsp 1.138.173/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado 

em 23.06.2015, DJe 30.06.2015)

Processual Civil e Administrativo. Recursos especiais. Improbidade 

administrativa. Magistrado. Agente político. Foro especial por prerrogativa de 

função. Inexistência. Precedentes do STJ.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, para o fi m de alinhar-se 

à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, alterou seu entendimento para 

afi rmar que “a ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada 

nas instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha 

foro privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade” (AgRg na Rcl 

12.514/MT, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 26.09.2013). No mesmo sentido: AgRg na 
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Pet 9.669/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 6.10.2014; AgRg no REsp 

1.364.439/RJ, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.9.2014; AIA 45/AM, Rel. 

Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 19.3.2014.

2. O reconhecimento da incompetência absoluta enseja a declaração de 

nulidade dos atos decisórios, nos termos do § 2º do art. 113 do CPC.

3. Recursos especiais conhecidos para, aplicando o direito à espécie, declarar 

a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para 

processar e julgar, originariamente, a presente ação de improbidade e, em 

consequência, anular todos os atos decisórios por ele proferidos.

(REsp 1.489.024/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 

em 04.12.2014, DJe 11.12.2014)

Embargos de declaração na questão de ordem. Ação de improbidade 

administrativa. Réu. Desembargador de TRT. Competência das instâncias 

ordinárias. Prerrogativa de foro adstrita à persecução criminal. Reformulação 

do entendimento da Corte Especial do STJ. Devolução dos autos à origem. 

Pedido de pronunciamento sobre dispositivos constitucionais cuja incidência foi 

implicitamente afastada. Embargos de declaração rejeitados.

1. Não há omissão a ser sanada, na medida em que se infere dos fundamentos 

declinados no julgamento da Questão de Ordem que os dispositivos 

constitucionais indicados não foram malferidos.

2. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que 

magistrados são agentes públicos para fi ns de aplicação da Lei de Improbidade 

Administrativa, na forma dos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.429/1992. Precedentes 

citados: AgRg no Ag 1.323.633/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, julgado em 05.04.2011, DJe 11.04.2011; AgRg no REsp 1.127.541/RN, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 11.11.2010; EDcl no AgRg na AIA 

26/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Corte Especial, DJe 1º.07.2009; REsp 1.127.182/

RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.10.2010.

3. A competência para o processamento e julgamento de autoridades públicas 

nas ações de improbidade pode perfeitamente se compatibilizar com a natureza 

das sanções que eventualmente possam vir a ser decretadas pelo juízo de piso, 

desde que respeitados certos limites. No caso, o magistrado sentenciante, com 

absoluto acerto, limitou-se a impor penalidades patrimoniais, eximindo-se de 

invadir seara que extrapolasse sua competência, deixando de aplicar as sanções 

de perda dos direitos políticos e do cargo ao réu.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl na AIA 45/AM, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 

21.05.2014, DJe 28.05.2014)
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Processo Civil. Competência. Ação de improbidade administrativa. Magistrado.

A decisão que em reclamação declara a competência do Superior Tribunal de 

Justiça cede ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, embora manifestado 

em outros processos, de que as ações de improbidade administrativa ajuizadas 

contra membros de tribunal devem ser processadas e julgadas no primeiro grau 

de jurisdição - tudo porque a incompetência absoluta deve ser proclamada a 

qualquer tempo, sob pena de resultar em jurisdição, inútil, prestada em processo 

nulo.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg na AIA 35/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, julgado 

em 03.02.2014, DJe 10.02.2014)

Convém ressaltar que, no presente caso, não se está a discutir a possibilidade 

de o Juízo ordinário aplicar as penalidades de perda da função e suspensão dos 

direitos políticos, razão pela qual reservo-me para uma maior refl exão a respeito 

desse tema em momento adequado, quando a matéria vier a ser regularmente 

devolvida ao crivo desta Corte.

Com essas considerações, desprovejo o recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.530.017-PR (2015/0092458-7)

Relatora: Ministra Regina Helena Costa

Recorrente: União

Recorrido: Sindicato dos Policiais Rodoviarios Federais no Parana

Advogado: Edemilson Pinto Vieira e outro(s) - PR031921

EMENTA

Tributário e Administrativo. Recurso especial. Código 

de Processo Civil de 1973. Aplicabilidade. Ofensa ao art. 535 do 

CPC/1973. Inocorrência. Taxa para emissão, renovação, transferência 

e expedição de segunda via de certifi cado de registro de arma de 
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fogo particular. Isenção. Arts. 6º e 11, § 2º, da Lei n. 10.826/2003 

(Estatuto do Desarmamento). Extensão aos policiais rodoviários 

federais aposentados. Impossibilidade. Benefício vinculado ao efetivo 

exercício do cargo. Ausência de previsão legal específi ca. Norma 

isentiva. Interpretação extensiva. Inviabilidade.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão 

realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data 

da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o 

Código de Processo Civil de 1973.

II – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes 

apresentadas com fundamentos sufi cientes, mediante apreciação da 

disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial 

aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou 

obscuridade.

III – A aposentadoria constitui forma de vacância do cargo 

público, a qual, ao promover a extinção da relação estatutária, altera 

a espécie do vínculo mantido pelo servidor com a Administração 

Pública. Regularmente concedida, a aposentação despoja o servidor 

dos deveres e das obrigações inerentes ao exercício assíduo e concreto 

das atividades intrínsecas ao cargo.

IV – Se, por um lado, ao passar à inatividade o servidor é eximido 

de ônus funcionais, por outro é razoável que deixe de usufruir, via de 

regra, de direitos e instrumentos colocados à sua disposição para o 

desempenho efetivo do cargo, discrímen esse justifi cado por aspectos 

factuais e axiológicos diferenciados.

V – Embora o agente de segurança pública preserve em certa 

medida o vínculo institucional com a corporação, esse liame é, a partir 

da aposentadoria, de cunho preponderantemente previdenciário.

VI – A norma isentiva do art. 11, § 2º, da Lei n. 10.826/2003, 

destina-se aos servidores ativos, é dizer, aqueles cuja utilização da 

arma de fogo, institucional e/ou particular, é indeclinável em virtude 

do risco a que estão expostos por força do exercício diuturno e efetivo 

das atribuições do cargo.

VII – A pretensão de reconhecimento da isenção refere-se aos 

trâmites de controle e fi scalização envolvendo armas particulares 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 69-158, outubro/dezembro 2017 115

de policiais inativos, em nada afetando o direito desse segmento de 

portar arma de fogo, uma vez cumpridos os requisitos legais.

VIII – A transposição do agente de segurança pública para a 

inatividade não suprime o seu direito de defesa pessoal mediante 

emprego de arma de fogo, não mitigando essa assertiva a necessidade 

de pagamento de módica taxa apenas a cada cinco anos, no caso de 

renovação de registro, a teor do disposto no art. 16, § 2º, do Decreto 

n. 5.123/2004.

IX – Ausente previsão legal expressa autorizadora da extensão 

do benefício fi scal aos policiais rodoviários federais aposentados, a 

exegese que se coaduna com a outorga do benefício fi scal do art. 11, § 

2º, da Lei n. 10.826/2003, é aquela segundo a qual a norma isentiva 

deve alcançar apenas a esfera jurídica dos policiais no exercício efetivo 

do cargo.

X – Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, 

Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina votaram 

com a Sra. Ministra Relatora.

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

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe 29.9.2017

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Trata-se de Recurso Especial 

interposto pela União, contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 2ª 

Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento de apelação e 

remessa ofi cial, assim ementado (fl . 189e):
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Tributário. Registro e renovação de arma de fogo. Taxa. Policiais rodoviários 

federais inativos. Isenção. Sindicato das Classes Policiais Civis do Estado do Paraná. 

Pedido de ingresso no feito na condição de amicus curiae. Indeferimento.

1. Os integrantes dos órgãos responsáveis pela segurança pública podem 

portar armas de fogo, sem que para isso tenham que se submeter ao pagamento 

das taxas referentes aos serviços discriminados no artigo 11 da Lei n. 10.826/2003. 

Não poderia ser diferente, afi nal, não haveria razoabilidade em o Estado exigir o 

pagamento de taxas em razão de fato intrinsecamente vinculado o desempenho 

de função pública.

2. Ainda que os policiais rodoviários federais não mais se encontrem 

no exercício da função pública, deve ser considerado o fato de continuarem 

integrando a Polícia Rodoviária Federal enquanto inativos - de modo que estariam 

incluídos no âmbito de abrangência do § 2º do art. 11 da Lei n. 10.826/2003 -, bem 

como a situação peculiar do servidor que, embora aposentado, está exposto 

a risco potencial decorrente do exercício da atividade no passado, que não 

se exaure necessariamente com a sua aposentadoria, e que diz respeito à sua 

segurança pessoal.

3. Os mesmos motivos que justificam a autorização do porte de arma de 

fogo aos aposentados, sustentam a tese de que devem ser considerados como 

incluídos no rol do § 2º do art. 11 da Lei n. 10.826/2003, ou seja, isentos da taxa.

4. Permanecendo a esfera jurídica dos trabalhadores da Polícia Civil do Estado 

do Paraná intocada, qualquer que seja a orientação do julgamento final da 

demanda, resta indeferido o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus 

curiae, do SINCLAPOL - Sindicato das Classes Policiais Civis do Estado do Paraná.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl s. 207/210).

Com amparo no art. 105, III, a, da Constituição da República, aponta-se 

ofensa aos dispositivos a seguir relacionados, alegando-se, em síntese, que:

I. Art. 535, II, do CPC/1973 – “[...] impende que se realize a manifestação 

acerca da aplicabilidade ao caso dos autos, naquilo que não tiver constado de 

análise pelo v. acórdão recorrido, dos seguintes dispositivos: - Constituição 

Federal, art. 5º, caput, inciso II, 37, 150, I c/c Lei n. 10.826/2003, artigos 11, § 

2º, 6º, incisos I a VII e X e § 5º c/c Código Tributário Nacional, artigos 97 e 

111, II: artigos de lei federal e da Constituição Federal que restaram vulnerados 

pelo acórdão regional, uma vez que as taxas e suas regras de isenção – por 

constituírem espécie tributária cujo fato gerador decorre do exercício regular 

do poder de polícia voltado ao controle das armas em território nacional, bem 

como da prestação de serviços administrativos relativos aos registros de armas 

de fogo – são regidas pelas normas gerais instituídas pelo Código Tributário 

Nacional – CTN. Assim, a interpretação da regra de isenção prevista no art. 11, 
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§ 2º da Lei n. 10.826/2003 deve observar a norma instituída no art. 111, inciso 

II, no CTN, segundo a qual a legislação tributária que disponha sobre outorga 

de isenção deve ser interpretada literalmente [...]” (fl . 219e); e

II. Arts. 11, § 2º, 6º, I a VII, e § 5º, da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto 

do Desarmamento), 97 e 111, II, do CTN – “Deveras, as taxas e suas regras 

de isenção – por constituírem espécie tributária cujo fato gerador decorre do 

exercício regular do poder de polícia voltado ao controle das armas em território 

nacional, bem como da prestação de serviços administrativos relativos aos 

registros de armas de fogo – são regidas pelas normas gerais instituídas pelo 

Código Tributário Nacional – CTN. [...] Após esses esclarecimentos, verifi ca-se 

que a regra contida no art. 11, § 2º da Lei n. 10.826/2003 isenta do pagamento 

das taxas previstas no caput ‘os integrantes’ das corporações descritas nos seus 

respectivos incisos. Valendo-se inicialmente da interpretação literal, extrai-

se que a regra de isenção aplica-se somente aos servidores em atividade nos 

citados órgãos de segurança. Nessa linha, os inativos não estão abrangidos pela 

regra de isenção, pois a aposentadoria extingue a relação jurídica estatutária 

e o cargo fi ca vago, de forma que o servidor aposentado deixa de integrar os 

órgãos de segurança da Administração Pública. Ainda, segundo a perspectiva 

teológica, nota-se que a regra de isenção em tela é informada pelo interesse 

público de se evitar a tributação de servidores em exercício na área da segurança 

pública, os quais se utilizam de armamentos no desempenho de sua função 

institucional e não para fi ns exclusivamente particulares. No caso de policiais 

aposentados, embora o art. 37 do Decreto n. 5.123, de 1º de julho de 2004 lhes 

conceda o direito de porte de arma de uso permitido, a regra de isenção de 

taxas previstas no art. 11, § 2º, da Lei n. 10.826/2003 não os abrange, pois não 

mais desempenham qualquer função policial na área de segurança pública” (fl s. 

225/226e).

Foram a apresentadas contrarrazões (fl s. 261/272e), nas quais se alega, 

preliminarmente, o caráter protelatório do recurso especial, e, no mérito, a 

necessidade de manutenção do acórdão recorrido.

O recurso foi admitido à fl . 277e.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa (Relatora): Consoante o decidido 

pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime 
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recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional 

impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

Inicialmente, consigno que as questões federais debatidas encontram-se 

satisfatoriamente prequestionadas. Ademais, o Recurso Especial acha-se hígido 

para julgamento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e 

ausentes questões prejudiciais a serem examinadas ou, conforme alegado, intuito 

procrastinatório.

Convém assinalar, outrossim, que o exame da pretensão veiculada no 

Recurso Especial não demanda reexame fático-probatório, porquanto todos 

os aspectos factuais e processuais estão clara e sufi cientemente delineados no 

acórdão recorrido, sendo despiciendo exceder ao exame realizado pela instância 

de origem.

Do mesmo modo, anote-se que o acórdão impugnado dirimiu a 

controvérsia baseada em fundamentos infraconstitucionais, sufi cientes para 

mantê-lo.

Anoto, ainda, que, em 24.02.2017, o Ministro Luiz Fux, do Supremo 

Tribunal Federal, em decisão monocrática transitada em julgado, desproveu 

recurso extraordinário no qual se discutia precisamente a extensão da isenção 

em tela aos policiais rodoviários federais aposentados. Na ocasião, entendeu 

Sua Excelência que o exame da matéria demandaria interpretação de legislação 

infraconstitucional, nos seguintes termos:

No que se refere à matéria de fundo, o Tribunal a quo entendeu que os 

policiais rodoviários federais teriam direito à isenção da taxa de emissão, renovação, 

transferência e expedição de segunda via do registro de arma de fogo, prevista 

no artigo 11, § 2º, da Lei n. 10.826/2003, porquanto permaneceriam integrados à 

corporação.

Nesse contexto, verifica-se que concluir diversamente do acórdão recorrido, 

quanto à abrangência da supracitada isenção, demandaria a interpretação da 

legislação infraconstitucional de regência, de forma que eventual ofensa à 

Constituição Federal seria meramente indireta e refl exa, o que inviabiliza o exame da 

matéria na via estreita do recurso extraordinário. In casu, incide, mutatis mutandis, 

o óbice da Súmula 636 do STF, que dispõe: “Não cabe recurso extraordinário por 

contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verifi cação pressuponha 

rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 

(RE n. 1.022.016/RS, DJe 02.03.2017 - destaquei)

No mais, a parte Recorrente sustenta a existência de omissões no acórdão 

impugnado não supridas no julgamento dos embargos de declaração.
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Ao prolatar o acórdão recorrido, o tribunal de origem enfrentou a 

controvérsia apresentada da seguinte forma (fl . 186/188e):

A parte autora requer o reconhecimento do direito de seus substituídos, 

policiais rodoviários federais inativos, à isenção da taxa para o registro/renovação 

de registro, transferência e expedição de segunda via do registro de armas de 

fogo, consoante o disposto no art. 11, § 2º, da Lei n. 10.826/2003.

A sentença decidiu a lide nos seguintes termos:

(...)

Como explicitado, nos exatos termos dos artigos 11, § 2º, e 6º, II, da Lei 

n. 10.826/2003, que dispõe sobre o registro, a posse e a comercialização de 

armas de fogo e munições, são isentos do pagamento da taxa referente à 

emissão, renovação, transferência e expedição de segunda via do registro 

de arma de fogo os integrantes da polícia rodoviária federal.

Transcrevo:

Art. 11. Fica instituída a cobrança de taxas, nos valores constantes do 

Anexo desta Lei, pela prestação de serviços relativos:

I - ao registro de arma de fogo;

II - à renovação de registro de arma de fogo;

III - à expedição de segunda via de registro de arma de fogo;

IV - à expedição de porte federal de arma de fogo;

V - à renovação de porte de arma de fogo;

VI - à expedição de segunda via de porte federal de arma de fogo.

§ 1º Os valores arrecadados destinam-se ao custeio e à manutenção 

das atividades do Sinarm, da Polícia Federal e do Comando do Exército, no 

âmbito de suas respectivas responsabilidades.

§ 2º São isentas do pagamento das taxas previstas neste artigo as pessoas 

e as instituições a que se referem os incisos I a VII e X e o § 5º do art. 6º desta Lei. 

(grifo nosso)

Art. 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, 

salvo para os casos previstos em legislação própria e para:

(...)

II - os integrantes de órgãos referidos nos incisos do caput do art. 144 da 

Constituição Federal; (grifei)

O artigo 144 da Constituição Federal a que faz menção a lei em exame 

defi ne os órgãos responsáveis pela segurança pública, dentre os quais, está 

a Polícia Rodoviária Federal, in verbis:
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Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 

de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade 

das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

II - polícia rodoviária federal;

Incontroverso, portanto, que os integrantes dos órgãos responsáveis 

pela segurança pública podem portar armas de fogo sem que para isso 

tenham que se submeter ao pagamento das taxas referentes aos serviços 

discriminados no artigo 11 da Lei n. 10.826/2003. Não poderia ser diferente, 

afi nal, não haveria razoabilidade em o Estado exigir o pagamento de taxas 

em razão de fato intrinsecamente vinculado ao desempenho de função 

pública.

De outro lado, mesmo que os policiais rodoviários federais não mais 

se encontrem no exercício da função pública, há que se considerar dois 

aspectos. O primeiro diz respeito ao fato de continuarem integrando 

a Polícia Rodoviária Federal enquanto inativos, de modo que estariam 

incluídos no âmbito de abrangência do § 2º do 11 da Lei n. 10.826/2003.

Nesse passo, a regra do artigo 111 do Código Tributário Nacional que 

preceitua que as isenções devem ser interpretadas literalmente, como 

arguido pela ré na contestação não resta infi rmada, porquanto os inativos 

continuam vinculados ao órgão respectivo como tal.

O segundo remete à legislação que autoriza o porte de arma de 

fogo aos policiais aposentados. A autorização nestes casos considera a 

situação peculiar do policial que, embora aposentado, está exposto a risco 

potencial decorrente do exercício da atividade no passado, que não se 

exaure necessariamente com a sua aposentadoria, e que diz respeito à sua 

segurança pessoal.

Os mesmos motivos que justifi cam a autorização do porte de arma de 

fogo aos aposentados, sustentam a tese de que devem ser considerados 

como incluídos no rol do § 2º do 11 da Lei n. 10.826/2003, ou seja, isentos 

da taxa.

Considero, portanto, que a situação peculiar da aposentadoria não é 

sufi ciente para afastar a incidência da isenção nestes casos.

De consequência, é nulo o Parecer n. 312/2011/CEP/CONJUR-MJ/CGU/

AGU, sendo inexigível dos substituídos do autor, as taxas questionadas.

Além disso, os pagamentos efetuados a esse título devem ser restituídos 

aos substituídos do autor, acrescido da SELIC, nos termos da Lei n. 

9.250/1995, por ter natureza tributária.

Tenho que a apelante não veicula em seu recurso fato novo ou argumento 

mais consistente apto a afastar o entendimento esposado na sentença - motivo 
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pelo qual permito-me adotar os fundamentos acima transcritos, também para 

evitar tautologia, como razões de decidir.

Sem razão, portanto, a recorrente, devendo ser mantida a sentença que julgou 

procedente a demanda.

Na espécie, não constato omissões acerca de questões essenciais ao 

deslinde da controvérsia e oportunamente suscitadas, tampouco de outros vícios 

a imporem a revisão do julgado.

Na origem, cuida-se de ação de rito ordinário ajuizada pelo Sindicato 

dos Policiais Rodoviários Federais no Paraná visando à anulação do Parecer n. 

312/2011/CEP/CONJUR-MJ/CGU/AGU, que concluiu pela impossibilidade 

de fruição, pelos servidores aposentados ou inativos do Departamento de Polícia 

Rodoviária Federal, da isenção prevista no art. 11, § 2º, da Lei n. 10.826/2003, 

para efeito de emissão, renovação, transferência e expedição de segunda via de 

registro de arma de fogo, porquanto não mais integrantes da corporação.

O denominado Estatuto do Desarmamento, instituído pela Lei n. 

10.826/2003, dispensou, no pertinente, a seguinte disciplina à matéria:

Art. 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo 

para os casos previstos em legislação própria e para:

[...]

II - os integrantes de órgãos referidos nos incisos do caput do art. 144 da 

Constituição Federal;

[...]

Art. 11. Fica instituída a cobrança de taxas, nos valores constantes do Anexo 

desta Lei, pela prestação de serviços relativos:

I - ao registro de arma de fogo;

II - à renovação de registro de arma de fogo;

III - à expedição de segunda via de registro de arma de fogo;

IV - à expedição de porte federal de arma de fogo;

V - à renovação de porte de arma de fogo;

VI - à expedição de segunda via de porte federal de arma de fogo.

§ 1º. Os valores arrecadados destinam-se ao custeio e à manutenção das 

atividades do Sinarm, da Polícia Federal e do Comando do Exército, no âmbito de 

suas respectivas responsabilidades.
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§ 2º. São isentas do pagamento das taxas previstas neste artigo as pessoas e as 

instituições a que se referem os incisos I a VII e X e o § 5º do art. 6º desta Lei. (Redação 

dada pela Lei n. 11.706, de 2008) (destaquei)

O art. 144, II, da Constituição da República, por sua vez, dispõe que a 

Polícia Rodoviária Federal compõe o rol dos órgãos incumbidos da segurança 

pública do País.

Com efeito, a isenção outorgada pela legislação, consoante expressa 

disposição legal mencionada, está adstrita aos integrantes da corporação.

No caso concreto, postula-se a exoneração do pagamento da taxa de 

emissão, renovação, transferência e expedição de segunda via de registro de arma 

de fogo por policiais rodoviários federais aposentados, ora substituídos.

É cediço que a aposentadoria constitui forma de vacância do cargo público, 

a qual, ao promover a extinção da relação estatutária, altera a espécie do vínculo 

mantido pelo servidor com a Administração Pública.

Por conseguinte, a aposentação regularmente concedida despoja o servidor 

dos deveres e das obrigações inerentes ao exercício assíduo e concreto das 

atividades intrínsecas ao cargo.

Os paradigmas funcionais vigentes, a par de se modifi carem, são, a rigor, 

substituídos nessa situação, conforme esclarece Marçal Justen Filho: “em virtude 

da aposentadoria, o indivíduo passa a ser subordinado ao regime jurídico 

da inatividade, o que signifi ca a titularidade de outros direitos e obrigações 

de conteúdo diverso daqueles inerentes ao cargo então ocupado” (Curso de 

Direito Administrativo. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 852 - 

destaquei).

Desse modo, se, por um lado, ao passar à inatividade o servidor é eximido 

de ônus funcionais, por outro é razoável que deixe de usufruir, via de regra, 

de direitos e instrumentos colocados à sua disposição para o desempenho 

efetivo do cargo, discrímen esse justifi cado por aspectos factuais e axiológicos 

diferenciados.

Logo, embora o agente de segurança pública preserve em certa medida o 

vínculo institucional com a corporação, esse liame é, a partir da aposentadoria, 

de cunho preponderantemente previdenciário.

Isso considerado, é induvidoso que a norma isentiva do art. 11, § 2º, da Lei 

n. 10.826/2003, destina-se aos servidores ativos, é dizer, aqueles cuja utilização 
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da arma de fogo, institucional e/ou particular, é indeclinável em virtude do risco 

a que estão expostos por força do exercício diuturno e efetivo das atribuições do 

cargo.

Não por outra razão, aliás, cessadas tais circunstâncias, o armamento 

institucional utilizado pelo policial em atividade é usualmente devolvido à 

corporação quando do seu desligamento, conforme regramento estabelecido 

pela Instrução Normativa DPRF n. 22/2013.

Importante realçar, conforme extrai-se do ato cuja anulação se pretende, 

acostado às fl s. 63/70e, que a pretensão de reconhecimento da isenção refere-se 

aos trâmites de controle e fi scalização realizados pela Polícia Federal envolvendo 

armas particulares de policiais inativos, em nada afetando o direito desse segmento 

de portar arma de fogo, uma vez cumpridos os requisitos legais.

Nesse contexto, portanto, a transposição do agente de segurança pública 

para a inatividade não suprime o seu direito de defesa pessoal mediante emprego 

de arma de fogo, não mitigando essa assertiva a necessidade de pagamento de 

módica taxa de R$ 60,00 apenas a cada cinco anos, no caso de renovação de 

registro, a teor do disposto no art. 16, § 2º, do Decreto n. 5.123/2004.

Pela relevante semelhança com o tema ora versado impende registrar 

a rejeição e o arquivamento, em caráter terminativo, do PL n. 4.821/12 pela 

Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, em 26.11.2015, 

porquanto caracterizada renúncia de receita, sem a correspondente compensação, 

a pretensão de isentar agentes integrantes do sistema de segurança pública, 

aposentados ou transferidos para a reserva remunerada, do pagamento da taxa 

para renovação do porte de arma de fogo.

Dessarte, a exegese que se coaduna com a outorga do benefício fi scal do 

art. 11, § 2º, da Lei n. 10.826/2003, é aquela segundo a qual a norma isentiva 

deve alcançar apenas a esfera jurídica dos policiais no exercício efetivo do cargo.

Por sua vez, o entendimento desta Corte em torno da interpretação da 

norma de isenção, fi rmado em julgamento de recurso especial submetido ao rito 

do art. 543-C do CPC/1973, é no mesmo sentido: “[...] revela-se interditada 

a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou 

extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível 

interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre 

no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do 

CTN” (REsp n. 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª S., DJe 25.08.2010 - 

destaquei).
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Isto posto, dou provimento ao recurso especial para, reformando o acórdão 

recorrido, reconhecer a legalidade do Parecer n. 312/2011/CEP/CONJUR-

MJ/CGU/AGU, e, desse modo, julgar improcedentes os pedidos, nos termos 

expostos. Em decorrência, fi cam invertidos os encargos sucumbenciais fi xados 

pela sentença de fl s. 124/126e.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.630.958-SP (2013/0335677-6)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Relator para o acórdão: Ministro Sérgio Kukina

Recorrente: Vito Ardito Lerário

Advogados: Ruy Pereira Camilo Junior - SP111471

Rafael Hamze Issa e outro(s) - SP261436

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo

Interes.: Radio Difusora Taubate Limitada

EMENTA

Recurso especial. Administrativo. Ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa. Prazo prescricional para propositura da 

ação. Reeleição. Termo a quo. Art. 23 da Lei n. 8.429/1992. Término 

do segundo mandato.

1. O objetivo da regra estabelecida na LIA para contagem do prazo 

prescricional é impedir que os protagonistas de atos de improbidade 

administrativa - quer agentes públicos, quer particulares em parceria 

com agentes públicos - explorem indevidamente o prestígio, o poder e 

as facilidades decorrentes de função ou cargo públicos para difi cultar 

ou mesmo impossibilitar as investigações.

2. Daí porque é fi rme a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que o prazo prescricional previsto no art. 23, I, 

da Lei n. 8.429/1992, nos casos de reeleição, tem como termo inicial 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 69-158, outubro/dezembro 2017 125

o encerramento do segundo mandato, em que se dá a cessação do 

vínculo do agente ímprobo com a Administração Pública.

3. Não bastasse, nos moldes da jurisprudência desta Corte, é 

imprescritível a pretensão de ressarcimento de danos causados ao erário 

por atos de improbidade administrativa, único pedido formulado pelo 

autor da subjacente ação civil pública.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

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

Turma do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo o julgamento, por maioria, 

vencido o Sr. Ministro Relator, negar provimento ao recurso especial, nos termos 

do voto-vista do Sr. Ministro Sérgio Kukina, que lavrará o acórdão. Votaram 

com o Sr. Ministro Sérgio Kukina (voto-vista) os Srs. Ministros Benedito 

Gonçalves, Regina Helena Costa (Presidente) e Gurgel de Faria.

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

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 27.9.2017

RELATÓRIO

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

Especial interposto por Vito Ardito Lerário, ex-Prefeito do Município 

de Pindamonhangaba/SP, com fulcro nas alíneas a e c do art. 105, III da 

Constituição Federal, no qual se insurge contra acórdão do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo lançado em Embargos Infringentes, assim ementado:

Improbidade administrativa. Ressarcimento de dano ao erário. Prescrição. 

Alcaide reeleito. Ato imputado como ímprobo perpetrado durante o primeiro 

mandato. Irrelevância. Termo a quo do prazo prescricional fi xado no término do 

segundo mandato, em conformidade com a jurisprudência do Colendo STJ (fl s. 

443/455).

2. Nas razões de seu Recurso Especial, o recorrente sustenta, além de 

divergência jurisprudencial, violação do art. 23, I e II da Lei n. 8.429/1992, 
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aos seguintes argumentos: (a) o dispositivo apontado como violado é claro ao 

estabelecer que o início do lapso prescricional é a data de término do mandato 

eletivo, sem que a norma faça qualquer ressalva que, havendo reeleição, o 

prazo somente se inicie ao fi m do segundo mandato; não pode haver, por isso, 

interpretação extensiva; (b) o lapso prescricional com relação ao ato tido como 

ímprobo, supostamente praticado no ano de 1997, iniciou-se em 31.12.2000, 

quando terminou o primeiro mandato do recorrente, e fi ndou-se em 31.122005. 

Com o ajuizamento da ação em 2008, a iniciativa do Parquet está fulminada 

pela prescrição. Pede a reforma do Aresto Bandeirante, a fim de que seja 

restabelecida a sentença extintiva da lide sancionadora.

3. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da douta 

Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo 

desprovimento do Apelo Raro (fl s. 599/603).

4. É o relatório, em síntese.

VOTO VENCIDO

Ementa: Direito sancionador. Interpretação axiológica 

e garantística de suas regras. ACP promovida pelo MP/SP com 

suporte em alegada conduta ímproba praticada por ex-prefeito do 

Município de Pindamonhangaba/SP, que estaria tipifi cada no art. 

10, VIII (lesão ao erário por frustração de licitude de procedimento 

licitatório) da Lei n. 8.429/1992. Afi rmação do órgão acusador de 

que o então gestor municipal permitiu a entabulação de contrato da 

Urbe Paulista com a demandada Rádio Difusora Taubaté Ltda, sem 

prévio procedimento de licitação. Sentença de improcedência da ACP 

por reconhecimento judicial da prescrição, que se aperfeiçoou 5 anos após 

o término do mandato do alcaide. Reforma do decisum pelo TJ/SP, ao 

fundamento de que, havendo reeleição do agente político, somente 

após o término do último mandato se inicia o prazo prescricional para a 

pretensão de condenação por ato ímprobo. Restabelecimento da sentença 

de primeiro grau, uma vez que a pretensão sancionadora é prescritível e o 

prazo quinquenal deve ser contado a partir do término do mandato quanto 

aos fatos nele ocorridos, ainda que haja reeleição do mandatário. Parecer 

do MPF pelo desprovimento do apelo raro. Recurso especial dos 

demandados conhecido e provido para restabelecer a sentença que 

reconheceu a prescrição da pretensão sancionatória da Administração 
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Pública em desfavor de Vito Ardito Lerário e, por extensão lógica, à 

Rádio Difusora Taubaté Ltda.

1.   A pretensão da Administração de apurar e punir irregularidades 

cometidas por seus agentes – em conluio ou não com particulares – 

não é absoluta, encontrando limite temporal no princípio da segurança 

jurídica, de hierarquia constitucional, pela evidente razão de que os 

Agentes Públicos e administrados não podem fi car indefi nidamente 

sujeitos à instável eventualidade do Poder Sancionador do Estado.

2.  Na seara do Direito Sancionador, a Lei n. 8.429/1992 instituiu 

o princípio da absoluta prescritibilidade das sanções administrativas, 

ao prever que as ações destinadas a levar efeito as sanções previstas 

nesta Lei podem ser propostas até 5 após o término do exercício de 

mandato, de cargo de confi ança ou função de confi ança (art. 23, I da 

LIA).

3.   Na espécie, conquanto o Tribunal Bandeirante tenha proclamado 

a prescritibilidade da iniciativa judicial tendente à condenação por ato 

ímprobo, deixou registrado nos autos que, tendo havido reeleição do 

mandatário político, advém inegável continuidade no exercício da 

função pública outrora desempenhada, pelo que se revela bastante 

razoável o início da fruição do prazo prescricional tão-somente após o 

término do último mandato, quando se dá, efetivamente, o afastamento 

do agente (fl s. 455).

4. Cinge-se a presente controvérsia, portanto, em averiguar o 

marco inicial para contagem de prazo prescricional relativo à pretensão 

de reconhecimento de ato ímprobo, tendo em vista a reeleição 

do demandado para o cargo eletivo de Prefeito do Município de 

Pindamonhangaba/SP, devendo-se def inir se a reeleição para cargo 

executivo confi gura, ou não, prorrogação de investidura.

5. Não se desconhece a existência de sugestão deste Tribunal 

Superior de que o termo inicial do prazo prescricional da ação de 

improbidade administrativa, no caso de reeleição de Prefeito, se 

aperfeiçoa após o término do segundo mandato. Nessa linha sugestiva: 

AgInt no REsp. 1.512.479/RN, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe 30.5.2016; AgRg no AREsp. 676.647/PB, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, DJe 13.4.2016; AgRg no REsp. 1.510.969/SP, Rel. Min. 

Regina Helena Costa, DJe 11.11.2015; AgRg no AREsp. 161.420/TO, 

Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14.4.2014.
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6. Porém, com a devida vênia, não se pode acolher essa sugestão 

sem submetê-la a crítica científi ca. De fato, se essa sugestão prevalecer, 

caberá conjecturar se, no caso de mandatos eletivos legislativos, tal 

recomendação também deve ser observada, o que acarretará uma 

modalidade de imprescritibilidade na ação. E tal ocorrerá porque, a 

Carta Magna não atribui limitação ao número de reeleições sucessivas 

para mandatos parlamentares. Nessa hipótese, de acordo com o 

raciocínio elaborado pela Corte de origem, cometendo o detentor 

do mandato eletivo qualquer ato de improbidade, e sendo reeleito 

para o mesmo cargo ou eleito para outros cargos, o termo inicial da 

prescrição somente se aperfeiçoaria com o fi m do último mandato.

7. Todavia, como a Constituição não limita o número de 

reeleições para os cargos do Poder Legislativo, tal entendimento 

conduzirá, inevitavelmente, à situação de imprescritibilidade, o que é 

absolutamente avesso ao ordenamento jurídico, que consagra a prescrição 

até mesmo para crimes hediondos e abjetos.

8. A reeleição não signifi ca prorrogação de mandato, constituindo, na 

verdade, o início de um novo vínculo jurídico com a Administração, 

marcado por nova eleição mediante procedimento jurídico-eleitoral 

complexo, abrangendo a convenção partidária, o registro de candidatura, 

a propaganda partidária, o pleito, a diplomação do eleito e a posse, entre 

outras exigências.

9.  É absolutamente irrealístico falar-se em prorrogação de mandato 

eletivo quando se tratar de reeleição. Corroborando tal assertiva, 

destaca-se que a Constituição Federal dispõe no parág. único do art. 

78 que, mesmo em caso de reeleição, não tomando posse o eleito no 

prazo de 10 dias, será declarada a vacância do cargo. Resta, portanto, 

evidente que não se trata de prorrogação.

10.  Além do mais, deve ser realçado que não há qualquer impedimento 

a que a ACP seja proposta no curso do mandato. Imaginar o contrário 

seria acolher a ilusória imunidade de qualquer mandatário eletivo, coisa 

que seria antirrepublicana e, sem dúvida alguma, antidemocrática, 

precisamente nos dias correntes, em que se advoga abertamente a eliminação 

de certas prerrogativas processuais dos mandatários, como o foro especial, 

por exemplo.

11.  No caso em comento, os alegados fatos ímprobos (contratação 

de empresa sem prévio procedimento licitatório) ocorreram em 1997, 
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ao passo que o término do mandato do então Alcaide fi ndou em 

31 de dezembro de 2000. A presente ACP, por sua vez, somente 

foi proposta em maio de 2008, portanto, após haver transcorrido o 

prazo prescricional de 5 anos do fi m do mandato do Prefeito, aquele 

mandato em que teriam ocorrido os atos ímprobos e pelos quais ele, 

o Prefeito, deveria ter sido imediatamente processado, não se sabendo 

a que atribuir essa demora sancionadora. Tudo isto faz concluir que a 

pretensão do Poder Público em impor ao recorrente as penalidades 

constantes na LIA encontra-se fulminada pela prescrição. O aresto 

merece inegável reproche, nesse ponto.

12.  Parecer do MPF pelo desprovimento do Apelo Raro. Recurso 

Especial do demandado conhecido e provido para restabelecer a 

Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão sancionatória 

da Administração Pública em desfavor de Vito Ardito Lerário e, por 

extensão lógica, à Rádio Difusora Taubaté Ltda.

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Dessume-se 

dos autos que, em maio de 2008, o Ministério Público do Estado de São Paulo 

ajuizou Ação Civil Pública por supostos atos de Improbidade Administrativa 

contra Vito Ardito Lerário e Rádio Difusora Taubaté Ltda.

2.  Na petição inicial, imputou-lhe a conduta tipifi cada no art. 10, VIII (atos 

lesivos ao Erário por frustração de licitude de procedimento licitatório) da Lei 

n. 8.429/1992, uma vez que, na qualidade de Gestor Municipal, teria permitido 

a contratação, sem prévio procedimento licitatório, de serviços de veiculação de 

atos ofi ciais do então Prefeito de Pindamonhangaba/SP e de sua Administração.

3. Após regular fase instrutória, sobreveio Sentença que desacolheu a 

iniciativa promovida pelo MP/SP, ao fundamento de que fl uiu integralmente 

o lapso temporal da prescrição da pretensão na espécie, pois a tese do Ministério 

Público de que houve novo mandato e assim, iniciado novo prazo prescricional, não 

pode ser albergada, pois embora sedutora a tese, é princípio geral de direito que prazos 

prescricionais devem ser interpretados restritivamente e não ampliativamente, não 

se operando uma dilação por conta de novo mandato (fl s. 290). A Sentença foi 

reformada pelo Tribunal Bandeirante, que fi xou a tese da reeleição do agente político 

advém inegável continuidade no exercício da função pública outrora desempenhada, 

pelo que se revela bastante razoável o início da fruição do prazo prescricional tão-

somente após o término do último mandato, quando se dá, efetivamente, o afastamento 

do agente (fl s. 455).
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4. Pois bem. Cinge-se a presente controvérsia em averiguar o marco inicial 

para contagem de prazo prescricional relativo a pretensão de reconhecimento 

de ato ímprobo, tendo em vista a reeleição do demandado para o cargo eletivo 

de Prefeito do Município de Pindamonhangaba/SP, devendo-se defi nir se a 

reeleição para cargo executivo confi gura, ou não, prorrogação de investidura.

5. Inicialmente, sustenta o Recorrente negativa de vigência ao art. 23, I 

da LIA, arguindo ter ocorrido a prescrição da pretensão sancionadora estatal. 

Para tanto, assevera que o termo a quo para contagem do prazo prescricional é 

o término do mandato no qual ocorrera o suposto ato de improbidade, e não do 

último mandato que exerceu. Confi ram-se os argumentos do recorrente:

Pela própria redação do dispositivo legal, nota-se que o termo a quo do prazo 

para o ajuizamento da ação de improbidade administrativo é o término do 

mandato, que se dá, no caso fi e reeleição, quando termina o primeiro mandato, 

uma vez que não há solução de continuidade entre o primeiro e o segundo 

período do mandatário.

Nesse aspecto, importante asseverar que as lições doutrinárias são pacífi cas 

no sentido de que a prescrição se interpreta de forma restrita, nos exatos termos 

da lei.

Resta claro, portanto, que o lapso prescricional com relação ao ato tido como 

ímprobo, no ano de 1997. iniciou-se em 31 de dezembro do ano 2000, quando 

terminou o primeiro mandato do recorrente, e fi ndou-se em 31 de dezembro 

de 2005. com o ajuizamento da ação em 2008, resta a pretensão fulminada pela 

prescrição (fl s. 468/469).

6. Sobre o tema, afi rme-se, inicialmente, que, ao se analisar, no seu amplo 

perfi l, a prescrição de sanções, penas, punições, castigos ou quaisquer restrições 

de direito, chega-se à conclusão que seu fundamento alcança três vertentes 

igualmente relevantes:

(i) o passar do tempo destrói as possibilidades probatórias dos ilícitos, as 

testemunhas eventuais perecem ou, pelo menos, nas suas memórias, se esmaece 

a lembrança dos fatos que teriam presenciado;

(ii) os efeitos do ato apontado de violador, com o próprio passar do tempo, 

perdem a sua força agressiva, empalidecendo a própria repercussão social que 

teriam desencadeado; e

(iii) a sequência de novos acontecimentos e o surgimento de outros contextos 

em diferentes situações trazem uma espécie de perdão social tácito, de tal modo 
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que a aplicação de sanções, depois de tanto tempo decorrido da constatação dos 

fatos, mais parece um ato de vingança do que um ato de justiça.

7. Tudo isso é posto em ressalto apenas para gizar que a prescrição é 

instituto que não deve ser visto com antipatia ou desagrado, pelo menos assim 

deve ser considerado pelos julgadores, até porque estes, os julgadores, são pessoas 

imbuídas e tocadas do espírito da razoabilidade, da equidade e da justiça, não se 

movendo pelas sugestões impulsivas do objetivo punitivo puro e simples, sob a 

inspiração de exemplar as pessoas, mostrar resultados, ou implantar pautas de 

moralidade.

8. Em hipóteses como as que ora se analisa, vêm a calhar os ensinamentos 

do Professor MARCELLO CAETANO (1906-1980), segundo o qual a 

prescrição cura o ato que possa ser enquadrado no futuro como ilegal, pois o 

ato doente cura-se com o decurso do tempo, e isso se dá porque o legislador pensa que 

a ilegalidade cometida não é tão grave que deva sobrepor-se ao interesse de pôr termo 

à insegurança dos direitos (Princípios Fundamentais de Direito Administrativo. 

Coimbra: Almedina, 2000, p. 187).

9. Com efeito, é de se ter claro que a pretensão da Administração de apurar 

e punir irregularidades cometidas por seus agentes – em conluio ou não com 

particulares – não é absoluta, encontrando limite temporal no princípio da 

segurança jurídica, de hierarquia constitucional, pela evidente razão de que os 

Agentes Públicos e administrados não podem fi car indefi nidamente sujeitos à 

instável eventualidade do Poder Sancionador do Estado.

10. Por isso, ao referido direito, aplica-se o instituto da prescrição, que, nos 

dizeres do Mestre ANTÔNIO LUÍS DA CÂMARA LEAL, tem por efeito 

direto e imediato extinguir ações, em virtude do seu não-exercício durante um 

certo lapso de tempo. Sua causa efi ciente é, pois, a inércia do titular da ação, e seu 

fator operante o tempo (Da Prescrição e da Decadência. Rio de Janeiro: Forense, 

1978, p. 8); o objeto da prescrição é a extinção da pretensão da parte, que, no caso 

em comento, consubstancia-se no poder coercitivo, conferido à Administração 

pelo ordenamento jurídico, para impor ao particular as penalidades enumeradas 

pela Lei n. 8.429/1992, a depender da tipifi cação e comprovação da conduta do 

recorrente.

11. Portanto, o fl uir irreparável do tempo, somado à inércia do titular do 

direito de ação (neste caso, o Poder Público), extingue o direito de punir aquele 

que supostamente transgrediu as normas administrativas, praticando a alegada 

improbidade.
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12. Caso contrário, estar-se-ia reconhecendo a titularidade, pela 

Administração, de um poder absoluto e o império da incerteza, com a 

consequente insegurança nas relações de direito, a vulnerar a tranquilidade da 

ordem jurídica.

13. Na seara do Direito Sancionador Administrativo, o art. 23 da Lei 

n. 8.429/1992 instituiu o princípio da absoluta prescritibilidade das sanções 

administrativas, nos seguintes termos:

Art. 23 - As ações destinadas a levar efeito as sanções previstas nesta Lei 

podem ser propostas:

I - até 5 (cinco anos) após o término do exercício de mandato, de cargo de 

confi ança ou função de confi ança;

14. Nesse particular, assim dissertou o Tribunal a quo, ao julgar a presente 

demanda:

(...) o que se verifi ca é que, da reeleição do agente político, advém inegável 

continuidade no exercício da função pública outrora desempenhada, pelo que 

se revela bastante razoável o início da fruição do prazo prescricional tão-somente 

após o término do último mandato, quando se dá, efetivamente, o afastamento 

do agente, em perfeita sintonia com o que dispõe o artigo 23, inciso I da Lei n. 

8.429/1992, bem como com o posicionamento adotado pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema (REsp 1.107.833/SP, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, j. 08.09.2009, e REsp 1.153.079/BA, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 

13.04.2010).

Assim, se conclui que o termo a quo do prazo prescricional tem início no 

término do último mandato eletivo, razão pela qual são rejeitados os embargos, 

muito embora não se negue a razoabilidade e a cultura do nobre Desembargador 

vencido (fl s. 455).

15. Contudo, com a devida vênia, o entendimento esposado pela Corte 

de origem de que, em caso de reeleição, o termo a quo para contagem do prazo 

prescricional de 5 anos se aperfeiçoa com o término do último mandato, poderia 

conduzir a situações de imprescritibilidade da pretensão sancionatória do 

Estado, violando frontalmente o art. 23 da LIA, que consagrou a prescritibilidade 

da pretensão sancionatória nas Ações de Improbidade e o princípio da segurança 

jurídica, deixando, tanto os Agentes Públicos como os administrados em geral, 

em situação de instabilidade.

16. Não se desconhece a existência de sugestão deste Tribunal Superior 

de que o termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade 
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administrativa, no caso de reeleição de Prefeito, se aperfeiçoa após o término do 

segundo mandato. Nessa linha sugestiva: AgInt no REsp 1.512.479/RN, Rel. 

Min. Humberto Martins, DJe 30.5.2016; AgRg no AREsp 676.647/PB, Rel. 

Min. Assusete Magalhães, DJe 13.4.2016; AgRg no REsp 1.510.969/SP, Rel. 

Min. Regina Helena Costa, DJe 11.11.2015; AgRg no AREsp 161.420/TO, Rel. 

Min. Humberto Martins, DJe 14.4.2014.

17. Porém, com a devida vênia, não se pode acolher essa sugestão sem 

submetê-la a crítica científi ca. De fato, se essa sugestão prevalecer, caberá 

conjecturar se, no caso de mandatos eletivos legislativos, tal recomendação 

também deve ser observada, o que acarretará uma modalidade de 

imprescritibilidade na ação. E tal ocorrerá porque, a Carta Magna não atribui 

limitação ao número de reeleições sucessivas para mandatos parlamentares. 

Nessa hipótese, de acordo com o raciocínio elaborado pela Corte de origem, 

cometendo o detentor do mandato eletivo qualquer ato de improbidade, e sendo 

reeleito ou eleito para outros cargos, o termo inicial da prescrição somente se 

aperfeiçoaria com o fi m do último mandato.

18. A reeleição não signifi ca prorrogação de mandato, constituindo, na 

verdade, o início de um novo vínculo jurídico com a Administração, o qual 

é marcado pela eleição mediante procedimento jurídico-eleitoral complexo, 

abrangendo a convenção partidária, o registro de candidatura, a propaganda 

partidária, o pleito, a diplomação do eleito e a posse, entre outras exigências.

19. É absolutamente irrealístico falar-se em prorrogação de mandato 

eletivo, em caso de reeleição. Corroborando tal assertiva, destaca-se que a 

Constituição Federal dispõe no parág. único do art. 78 que, mesmo em caso 

de reeleição, não tomando posse o eleito no prazo de 10 dias, será declarada a 

vacância do cargo. Resta, portanto, evidente que não se trata de prorrogação.

20. Além do mais, deve ser realçado que não há qualquer impedimento 

a que a ACP seja proposta no curso do mandato. Imaginar o contrário seria 

acolher a ilusória imunidade de qualquer mandatário eletivo, coisa que seria 

antirrepublicana e, sem dúvida alguma, antidemocrática, precisamente nos dias 

correntes, em que se advoga abertamente a eliminação de certas prerrogativas 

processuais dos mandatários, como o foro especial, por exemplo.

21. No caso em comento, os alegados fatos ímprobos (contratação de 

empresa sem prévio procedimento licitatório) ocorreram entre 1997, ao passo 

que o término do mandato do então Alcaide fi ndou em 31 de dezembro de 

2000. A presente ACP, por sua vez, somente foi proposta em maio de 2008, 
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portanto, após haver transcorrido o prazo prescricional de 5 anos do fi m do 

mandato do Prefeito, aquele mandato em que teriam ocorrido os atos ímprobos 

e pelos quais ele, o Prefeito, deveria ter sido imediatamente processado, não 

se sabendo a que atribuir essa demora sancionadora. Tudo isto faz concluir 

que a pretensão do Poder Público em impor ao recorrente as penalidades 

constantes na LIA encontra-se fulminada pela prescrição. O aresto merece 

inegável reproche, nesse ponto.

22. Em face do exposto, dá-se provimento ao presente Recurso Especial, 

para restabelecer a Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão 

sancionatória da Administração Pública em desfavor de Vito Ardito Lerário e, 

por extensão lógica, à Rádio Difusora Taubaté Ltda. É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Antes de submeter a questão de ordem ao 

Colegiado, considero oportuno fazer um breve histórico da causa.

Pois bem, na hipótese em exame, o Ministério Público do Estado de 

São Paulo, autor da subjacente ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa, afi rmou que Vito Ardito Lerário, então Prefeito do Município 

de Pindamonhangaba/SP, nesta qualidade, realizou a contratação da corré 

Rádio Difusora Taubaté Ltda., sem prévio procedimento licitatório. Pleiteou o 

órgão ministerial público, na exordial, tão somente a aplicação da penalidade de 

ressarcimento ao Erário dos valores indevidamente pagos pelo agente público à 

empresa corré (fl . 15).

O Juízo de primeiro grau, ainda na fase do art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/1992, 

extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 269, IV, do CPC/1973), 

declarando a prescrição da pretensão do autor, porquanto o término do primeiro 

mandato do agente público implicado ocorreu em 31.12.2000 e a ação somente 

foi ajuizada em 2008.

Inconformado, o Parquet estadual interpôs apelação, que foi provida, por 

maioria de votos, pela Décima Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo. A ementa do acórdão fi cou assim redigida (fl . 385):

Improbidade administrativa.  Busca apenas de ressarcimento. 

Imprescritibilidade. Afastamento do decreto de prescrição, proclamado na 

fase do art. 17, § 8º da Lei n. 8.429/1992. Vigência que se da ao o artigo 37, 

§ 5º da Constituição Federal: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para 
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ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos 

ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Precedentes do E. 

Superior Tribunal de Justiça. Demnais matérias processuais já rejeitadas no L 

Juízo de origem. Preclusão. Volta dos autos à origem para prosseguimento, com 

citação dos réus para contestação e demais atos e termos. Recurso provido, com 

observação.

Contra esse acórdão, o réu Vito Ardito Lerário interpôs embargos 

infringentes, os quais, também por maioria, restaram rejeitados, mediante 

acórdão assim ementado (fl . 451):

Embargos Infringentes.

Improbidade administrativa. Ressarcimento de dano ao erário. Prescrição. 

Alcaide reeleito. Ato imputado como ímprobo perpetrado durante o primeiro 

mandato. Irrelevância. Termo a quo do prazo prescricional fi xado no término do 

segundo mandato, em conformidade com a jurisprudência do Colendo STJ.

Embargos Infringentes rejeitados.

Foi então que o ex-Prefeito Municipal interpôs recurso especial, com 

fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, sustentando que 

o acórdão recorrido violou o art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992 e afi rmando, em 

síntese, o seguinte (fl . 469): (I) “tendo a norma determinado que a prescrição 

se inicia ao término do exercício do mandato, não pode tal dispositivo ser 

interpretado de forma extensiva, para considerar que o lapso prescricional se 

inicia após o término do segundo mandato”; (II) “resta claro, portanto, que o 

lapso prescricional com relação ao ato tido como ímprobo, no ano de 1997, 

iniciou-se em 31 de dezembro do ano de 2000, quando terminou o primeiro 

mandato do recorrente, e findou-se em 31 de dezembro de 2005. Com o 

ajuizamento da ação em 2008, resta a pretensão fulminada pela prescrição”.

Na sessão de 4.4.2017, o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, eminente 

Relator do feito, encaminhou voto no sentido de dar provimento ao recurso 

especial interposto pelo agente público réu na subjacente ação civil pública por 

ato de improbidade administrativa, estendendo os efeitos da decisão à pessoa 

jurídica corré.

Entendeu Sua Excelência, em síntese, que, nas hipóteses que envolvam 

atos de improbidade praticados por detentores de mandatos eletivos do Poder 

Legislativo, aos quais a Constituição Federal não atribui nenhuma limitação 

ao número de reeleições, o termo inicial da prescrição deveria ser o término 
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do mandato no qual foi praticado o ato ímprobo, e não o término do último 

mandato, sob pena de, na prática, confi gurar-se situação de imprescritibilidade.

Foi então que pedi vista dos autos, para um exame mais detido da 

controvérsia.

Com a mais respeitosa vênia, entendo há, no caso, uma questão prejudicial 

àquela enfrentada pelo Eminente Ministro Napoelão em seu voto e que impede 

a apreciação da controvérsia, por ora, pelo STJ. Explico.

Conforme relatei, na presente hipótese, a única sanção que o autor da ação 

civil pública pretende ver aplicada aos réus é o ressarcimento ao Erário.

Pois bem, ao apreciar os embargos infringentes interpostos pelo ora 

recorrente, o Tribunal de origem, num primeiro momento, assentou que não se 

pode “alegar imprescritibilidade no que toca ao ressarcimento do dano ao erário, 

com base na ressalva” constante do art. 37, § 5º, da Constituição Federal (fl . 

454). Somente depois de estabelecer essa premissa, a Corte paulista afastou, no 

caso, a prescrição, afi rmando que “da reeleição do agente político advém inegável 

continuidade no exercício da função pública outrora desempenhada, pelo que se 

revela bastante razoável o início da fruição do prazo prescricional tão-somente 

após o término do último mandato, quando se dá, efetivamente, o afastamento 

do agente” (fl . 455).

Nesse contexto, até mesmo por decorrência lógica, é necessário, antes, 

estabelecer se é ou não prescritível a pretensão de ressarcimento do dano 

decorrente do alegado ato ímprobo para, só então, conforme o equacionamento 

dessa primeira questão, defi nir se o termo inicial do prazo prescricional é o 

término do primeiro mandato (como entendem o recorrente e o Ministro 

Napoleão) ou o efetivo fi m do vínculo do agente com o Poder Público.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 

852.475/SP, da relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, reconheceu 

a presença de “repercussão geral do debate relativo à prescritibilidade das 

ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos tipifi cados como ilícitos de 

improbidade administrativa’”.

Houve, na sequência, determinação, pelo Ilustre Relator na Suprema Corte, 

no sentido de que fosse suspenso o processamento de todas demandas pendentes 

que tratem da questão, em tramitação no território nacional (CPC/2015, art. 

1.035, § 5º).

Com essas considerações, proponho que seja cancelado o já iniciado 

julgamento deste feito, devolvendo-se os autos ao Relator, a fi m de que seja 
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observada a determinação emanada do Supremo Tribunal Federal (suspensão 

do processamento da causa), até o julgamento do mencionado RE 852.475/SP.

É a questão de ordem que ora submeto aos Ilustres Pares.

VOTO-VISTA EM QUESTÃO DE ORDEM

Ementa: Processual Civil. Questão de ordem. Prescritibilidade 

das ação de indenização por dano ao erário. Suspensão do feito até o 

julgamento do RE 852.475/SP. Imprescritibilidade do dano ao erário 

afastada pela Corte de origem. Ausência de insurgência do parquet. 

Proibição de reformatio in pejus. Questão de ordem rejeitada.

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se, originariamente, de ação 

civil pública de improbidade ajuizada em face de ex-Prefeito do Município 

de Pindamonhangaba pela contratação de serviço de divulgação dos atos da 

administração pela Rádio Difusora Taubaté Ltda sem prévio procedimento 

licitatório. Em primeira instância, o feito foi extinto com julgado de mérito pela 

ocorrência de prescrição. O Tribunal de origem reformou a sentença e afastou 

a prescrição, considerando que prazo prescricional tem seu início a partir do 

término do segundo mandato eletivo (dada a reeleição para o mesmo cargo do 

ex-prefeito).

O Ministro Sérgio Kukina, após o voto do Ministro Relator, pediu vista 

antecipada na sessão do dia 4.4.2017.

Na assentada do dia 25.4.2017, o Ministro Sérgio Kukina apresentou 

ao Colegiado questão de ordem com vistas a que seja cancelado o julgamento 

iniciado e que se aguarde até o julgamento fi nal do RE 852.475/SP. Narra que 

a presente ação de improbidade busca tão somente o ressarcimento ao erário 

em decorrência do prejuízo advindo da conduta tida por ímproba. Pontua 

o Ministro Kukina que a Corte de origem afastou a imprescritibilidade da 

pretensão de ressarcimento ao erário e consignou que a “ação de reparação de 

dano há prazo prescricional, na forma da legislação civil, não havendo nenhum 

motivo lógico para asseverar a imprescritibilidade” (fl . 454, e-STJ). Fundamenta 

que “até mesmo por decorrência lógica, é necessário, antes, estabelecer se é ou 

não prescritível a pretensão de ressarcimento do dano decorrente do alegado ato 

ímprobo para, só então, conforme o equacionamento dessa primeira questão, 

definir se o termo inicial do prazo prescricional é o término do primeiro 
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primeiro mandato (como entendem o recorrente e o Ministro Napoleão) ou o 

efetivo fi m do vínculo do agente com o Poder Público”.

Os demais ministros da Primeira Turma votaram pela rejeição da questão 

de ordem.

Na sequência, pedi vista dos autos.

Analisando o feito, é preciso primeiro destacar que não obstante o Tribunal 

de origem ter consignado que não há que se falar em imprescritibilidade da ação 

de ressarcimento ao erário, o Ministério Público não recorreu de tal decisão. Só 

consta dos autos recurso especial do requerido, no qual se discute o termo inicial 

do prazo prescricional.

Dessa forma, considero que não seria possível alterar o que foi decidido 

pela Corte de origem para entender pela imprescritibilidade da ação que busca o 

ressarcimento ao erário, pois estar-se-ia promovendo uma reformatio in pejus, já 

que não houve insurgência do Parquet contra tal premissa.

Portanto, seria inócua a suspensão do julgamento para que se aguarde o 

desenlace do RE 852.457/SP no STF, pois caso a Suprema Corte defi na pela 

imprescritibilidade, não se poderia aplicar tal tese no âmbito do recurso especial 

em apreço.

Ante o exposto, rejeito a questão de ordem.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: O Ministério Público do Estado de 

São Paulo, autor da subjacente ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa, afi rmou que Vito Ardito Lerário, então Prefeito do Município 

de Pindamonhangaba/SP, nesta qualidade, realizou a contratação da corré 

Rádio Difusora Taubaté Ltda., sem o prévio e devido procedimento licitatório. 

Pleiteou o órgão ministerial público, na exordial, tão somente a aplicação da 

penalidade de ressarcimento ao Erário dos valores indevidamente pagos pelo 

agente público à empresa radiofônica (fl . 15).

O Juízo de primeiro grau, ainda na fase do art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/1992, 

extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 269, IV, do CPC/1973), 

declarando a prescrição da pretensão do autor, porquanto o término do primeiro 

mandato do agente público implicado ocorreu em 31.12.2000 e a ação somente 

foi ajuizada em 2008.
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Inconformado, o Parquet estadual interpôs apelação, que foi provida, por 

maioria de votos, pela Décima Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo. A ementa do acórdão fi cou assim redigida (fl . 385):

Improbidade administrativa.  Busca apenas de ressarcimento. 

Imprescritibilidade. Afastamento do decreto de prescrição, proclamado na 

fase do art. 17, § 8º da Lei n. 8.429/1992. Vigência que se dá ao o artigo 37, 

§ 5º da Constituição Federal: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para 

ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos 

ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Precedentes do 

E. Superior Tribunal de Justiça. Demais matérias processuais já rejeitadas no I. 

Juízo de origem. Preclusão. Volta dos autos à origem para prosseguimento, com 

citação dos réus para contestação e demais atos e termos. Recurso provido, com 

observação.

Contra esse acórdão, o réu Vito Ardito Lerário interpôs embargos 

infringentes, os quais, também por maioria, restaram rejeitados, mediante 

acórdão assim ementado (fl . 451):

Embargos Infringentes.

Improbidade administrativa. Ressarcimento de dano ao erário. Prescrição. 

Alcaide reeleito. Ato imputado como ímprobo perpetrado durante o primeiro 

mandato. Irrelevância. Termo a quo do prazo prescricional fi xado no término do 

segundo mandato, em conformidade com a jurisprudência do Colendo STJ.

Embargos Infringentes rejeitados.

Foi então que o ex-Prefeito Municipal interpôs recurso especial, com 

fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, sustentando que 

o acórdão recorrido violou o art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992 e afi rmando, em 

síntese, o seguinte (fl . 469): (I) “tendo a norma determinado que a prescrição 

se inicia ao término do exercício do mandato, não pode tal dispositivo ser 

interpretado de forma extensiva, para considerar que o lapso prescricional se 

inicia após o término do segundo mandato”; (II) “resta claro, portanto, que o 

lapso prescricional com relação ao ato tido como ímprobo, no ano de 1997, 

iniciou-se em 31 de dezembro do ano de 2000, quando terminou o primeiro 

mandato do recorrente, e findou-se em 31 de dezembro de 2005. Com o 

ajuizamento da ação em 2008, resta a pretensão fulminada pela prescrição”.

Na sessão de 4.4.2017, o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, eminente 

Relator do feito, encaminhou voto no sentido de dar provimento ao recurso 

especial interposto pelo agente público réu na subjacente ação civil pública por 
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ato de improbidade administrativa, estendendo os efeitos da decisão à pessoa 

jurídica corré.

Entendeu Sua Excelência, em síntese, que, nas hipóteses que envolvam 

atos de improbidade praticados por detentores de mandatos eletivos do Poder 

Legislativo, aos quais a Constituição Federal não atribui nenhuma limitação 

ao número de reeleições, o termo inicial da prescrição deveria ser o término 

do mandato no qual foi praticado o ato ímprobo, e não o término do último 

mandato, sob pena de, na prática, confi gurar-se situação de imprescritibilidade.

Na sequência, pedi vista dos autos, para um exame mais detido da 

controvérsia.

Em 25.4.2017, propus ao Colegiado questão de ordem no sentido de 

que o julgamento do presente apelo especial ficasse sobrestado até que o 

Supremo Tribunal Federal apreciasse o Recurso Extraordinário n. 852.475/SP, 

no qual foi reconhecida a presença de “repercussão geral do debate relativo 

à prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos 

tipifi cados como ilícitos de improbidade administrativa’”.

Rejeitado o encaminhamento por mim proposto, passo a proferir o voto-

vista sobre o mérito da controvérsia, anunciando, de logo, que, respeitosamente, 

ouso divergir do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

Explico.

À saída, convém ressaltar que, na presente hipótese, o ato tido como 

ímprobo foi praticado por agente público ocupante de cargo eletivo do Poder 

Executivo (Prefeito Municipal). Logo, tendo em conta os limites da questão 

devolvida a esta Corte por meio do apelo especial, não há como examinar a 

controvérsia sob a perspectiva constante do voto do eminente Relator, segundo 

o qual, em se tratando de atos ímprobos praticados por membros do Poder 

Legislativo (em relação aos quais não há limite de reeleições), haveria, na 

prática, uma imprescritibilidade não prevista em lei ou Constituição.

Feita essa observação, relembro que, ao proferir voto-vista no REsp 

1.405.346/SP, tive ensejo de pontuar que o objetivo da regra estabelecida no 

art. 23 da LIA, para fi ns de contagem do prazo prescricional, é precisamente 

impedir que os protagonistas de atos de improbidade administrativa - quer 

agentes públicos, quer particulares em parceria com agentes públicos - enquanto 

permaneçam em seus postos, explorem indevidamente o prestígio, o poder e as 

facilidades decorrentes da função ou cargo públicos para difi cultar ou mesmo 

impossibilitar as investigações.
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Em sintonia com essa linha de percepção, a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é fi rme no sentido de que, nas ações por ato de improbidade 

administrativa, o prazo prescricional deve ser contado a partir do término 

do segundo mandato, em caso de reeleição no âmbito do Poder Executivo. 

Confi ram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

Administrativo e Processual Civil. Ação civil pública. Improbidade 

administrativa. Inovação em agravo regimental. Preclusão consumativa. 

Prescrição. Art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992. Reeleição. Termo inicial encerramento 

do segundo mandato. Confi guração do dolo genérico. Prescindibilidade de dano 

ao erário.

1. Descabe a esta Corte emitir juízo de valor em agravo regimental sobre tese 

que não foi objeto do recurso especial. Inovação do feito que não se admite. 

Preclusão consumativa caracterizada.

2. A aplicação do art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil, com a redação 

dada pela Lei n. 11.280/2006 - pronunciamento da prescrição -, é matéria de 

ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo pelas instâncias 

ordinárias.

3. É fi rme a jurisprudência do STJ, no sentido de contar-se o prazo prescricional 

previsto no art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992, nos casos de reeleição, a partir do 

encerramento do segundo mandato, considerando a cessação do vínculo do 

agente ímprobo com a Administração Pública.

4. A caracterização do ato de improbidade por ofensa a princípios da 

administração pública exige a demonstração do dolo lato sensu ou genérico.

5. O ilícito previsto no art. 11 da Lei n. 8.249/1992 dispensa a prova de dano, 

segundo a jurisprudência desta Corte.

6. Agravos regimentais não providos.

(AgRg no AREsp 301.378/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 

julgado em 6.8.2013, DJe 14.8.2013)

Administrativo. Improbidade administrativa. Prescrição. Termo inicial. 

Reeleição. Término do segundo mandato.

1. O prazo prescricional nas ações de improbidade administrativa deve ser 

contado a partir do segundo mandato em caso de reeleição porquanto, em que 

pesem sejam mandatos diferentes, existe uma continuidade no exercício da 

função pública pelo agente público.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.259.432/PB, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado 

em 6.12.2012, DJe 4.2.2013)
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Administrativo. Agravo. Recurso especial. Improbidade. Prefeito. Reeleição. 

Prazo prescricional. Dies a quo. Término do segundo mandato. Alínea “c”. Súmula 

n. 83/STJ.

1. A questão resume-se a saber se o prazo prescricional da ação de improbidade 

administrativa contra ato praticado no primeiro mandato de Prefeito será contado 

a partir do término deste mandato ou, no caso de reeleição, do segundo mandato.

2. A Lei de Improbidade associa, no artigo 23, inciso I, o início da contagem 

do prazo prescricional a cessação do vínculo temporário do agente ímprobo 

com a Administração Pública, ou, em outras palavras, o término do exercício de 

mandato eletivo.

3. De acordo com a justifi cativa da PEC de que resultou a Emenda n. 16/97, a 

reeleição, embora não prorrogue simplesmente o mandato, importa em fator de 

continuidade da gestão administrativa. Portanto, o vínculo com a Administração, 

sob ponto de vista material, em caso de reeleição, não se desfaz no dia 31 de 

dezembro do último ano do primeiro mandato para se refazer no dia 1º de janeiro 

do ano inicial do segundo mandato. Em razão disso, o prazo prescricional deve 

ser contado a partir do fi m do segundo mandato, uma vez que há continuidade 

do exercício da função de Prefeito, por não ser exigível o afastamento do cargo. 

Precedentes.

4. No que diz respeito à alínea “c”, aplicável o disposto na Súmula n. 83/STJ, 

segundo a qual: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a 

orientação do Tribunal se fi rmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 119.023/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 12.4.2012, DJe 18.4.2012)

Na presente hipótese, a contratação sem prévio procedimento licitatório 

se deu no ano de 1997. O primeiro mandato do agente público implicado 

se encerrou no ano de 2000 e o segundo, no ano de 2004. Portanto, como a 

subjacente ação civil pública foi proposta no ano de 2008, não há falar em 

prescrição.

Não bastasse, e também nos moldes da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, é imprescritível a pretensão de ressarcimento de danos 

causados ao erário por atos de improbidade administrativa, aliás, o único pedido 

expressamente formulado na exordial do presente caso (fl . 15). Confi ram-se, a 

propósito:

Administrativo e Processual Civil. Ação civil. Reparação de danos ao erário. 

Apuração do Tribunal de Contas. Ex-vereadores. Valores recebidos a maior. 

Imprescritibilidade. Precedentes do STF e STJ.
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1. Diante da jurisprudência consolidada no STF e STJ, a pretensão de 

ressarcimento ao erário, independentemente de se tratar ou não de ato de 

improbidade administrativo, é imprescritível.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1.350.656/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 

17.9.2013)

Administrativo. Pretensão de ressarcimento de danos causados ao erário por 

atos de improbidade administrativa. Imprescritibilidade.

1. A Primeira Seção do STJ firmou entendimento no sentido da 

imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento de danos causados ao Erário 

por atos de improbidade administrativa. Precedentes também da Primeira e 

Segunda Turmas do STJ.

2. Recurso Especial não provido.

(REsp 1.312.071/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

22.5.2013)

Agravo regimental. Administrativo. Pretensão de ressarcimento de danos 

causados ao erário por atos de improbidade administrativa. Imprescritibilidade.

1 - A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ é no 

sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento de danos causados 

ao erário por atos de improbidade administrativa.

Precedentes.

2 - Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no AREsp 179.921/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira 

Turma, DJe 15.4.2013)

Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Prescrição 

das penalidades. Pleito de ressarcimento. Cumulação. Desnecessidade de ação 

autônoma. Ilegitimidade ad causam do Ministério Público. Inovação.

1. Apesar de prescrita a ação civil de improbidade administrativa quanto à 

aplicação das penalidades, ainda persiste o interesse de obter o ressarcimento do 

dano ao erário, visto que se trata de ação imprescritível.

2. A alegação de que o Ministério Público não tem legitimidade para propor 

a ação de ressarcimento constitui inovação recursal, vedada no âmbito do 

regimental.

3. Agravo regimental conhecido em parte e não provido.

(AgRg no REsp 1.287.471/PA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

4.2.2013)
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Processual Civil. Recurso especial. Ação de ressarcimento ao erário. 

Improbidade administrativa. Legitimidade do Ministério Público.

1. Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal 

contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que deu provimento ao 

agravo de instrumento para declarar a ilegitimidade ativa do Ministério Público 

para propor Ação de Improbidade Administrativa visando o ressarcimento dos 

danos aos erário decorrente de ato de improbidade administrativa, no caso, 

concessão irregular de benefícios previdenciários.

2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a 

pretensão de ressarcimento por prejuízo causado ao erário, manifestada na via 

da ação civil pública por improbidade administrativa, é imprescritível. Daí porque 

o art. 23 da Lei n. 8.429/1992 tem âmbito de aplicação restrito às demais sanções 

prevista no corpo do art. 12 do mesmo diploma normativo.

3. O Ministério Público tem legitimidade ad causam para a propositura de 

ação objetivando o ressarcimento de danos ao erário, decorrentes de atos de 

improbidade administrativa, no caso, a alegada concessão irregular de benefícios 

previdenciários.

4. Recurso especial provido para reconhecer a legitimidade do Ministério 

Público e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que sejam 

analisadas as questões apresentadas no agravo de instrumento dos ora recorridos.

(REsp 1.292.699/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

DJe 11.10.2012)

Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. Ação civil 

pública. Improbidade administrativa. Pedido de ressarcimento. Possibilidade. 

Ação imprescritível. Precedentes.

1. É entendimento desta Corte a ação civil pública, regulada pela Lei n. 

7.347/1985, pode ser cumulada com pedido de reparação de danos por 

improbidade administrativa, com fulcro na Lei n. 8.429/1992, bem como que não 

corre a prescrição quando o objeto da demanda é o ressarcimento do dano ao 

erário público. Precedentes: REsp 199.478/MG, Min. Gomes de Barros, Primeira 

Turma, DJ 08.05.2000; REsp 1.185.461/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda 

Turma, DJe 17.06.2010; EDcl no REsp 716.991/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira 

Turma, DJe 23.06.2010; REsp 991.102/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda 

Turma, DJe 24.09.2009; e REsp 1.069.779/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 13.11.2009.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.138.564/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

DJe 2.2.2011)
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Ante o exposto, pedindo vênia ao Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.644.846-RS (2016/0334164-2)

Relator: Ministro Gurgel de Faria

Recorrente: Ignez America Goncalves Camilo

Advogado: Ana Hercília Renosto Paula e outro(s) - PR030776

Recorrido: Estado do Paraná

Procuradora: Letícia Maria Detoni e outro(s) - RS066662

Recorrido: União

EMENTA

Direito Processual Civil e Intertemporal. Honorários 

advocatícios. Fazenda Pública. Sentença condenatória proferida na 

vigência do CPC/1973 e publicada já quando em vigor o CPC/2015. 

Novo estatuto. Observância.

1. No que diz respeito às causas em que for parte a Fazenda 

Pública, o art. 85, § 3º, I a V, do CPC/2015 estabeleceu critérios 

objetivos para a fi xação dos honorários de sucumbência com base no 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido na demanda, 

prevendo cinco faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para 

tal apuração.

2. Apesar de a propositura da ação demarcar os limites da 

causalidade e os riscos de eventual sucumbência, o Superior Tribunal 

de Justiça elegeu a sentença – ato processual que qualifi ca o nascedouro 

do direito à percepção dos honorários advocatícios – como marco para 

a incidência das regras do novo estatuto processual, notadamente em 

face da natureza jurídica híbrida do referido instituto (processual-

material).
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3. A despeito de ser possível a incidência dos honorários previstos 

nos art. 85, § 11, do CPC/2015, em sede recursal (Enunciado 

Administrativo n. 7 do STJ), os honorários de sucumbência deverão 

obedecer à legislação vigente na data da sentença ou do acórdão que 

fi xou a condenação, lembrando-se que a decisão produz todos os seus 

efeitos jurídicos somente após a sua publicação.

4. Hipótese em que a sentença foi proferida sob a égide do 

CPC/1973, sendo o decisum, contudo, publicado já na vigência no novo 

Código Processual, considerando-se as peculiaridades da contagem 

dos prazos no processo eletrônico (art. 5º da Lei n. 11.419/2006, c/c o 

art. 224 do CPC/2015).

5. Recurso especial provido para determinar que o Tribunal de 

origem reexamine o valor dos honorários de sucumbência, à luz do 

disposto no art. 85, § 3º e seguintes, do CPC/2015.

ACÓRDÃO

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

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

por unanimidade, dar provimento ao recurso especial para determinar que o 

Tribunal de origem reexamine o valor dos honorários de sucumbência, à luz 

do disposto no § 3º e seguintes do art. 85 do CPC, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito 

Gonçalves, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa (Presidente) votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

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

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 31.8.2017

RELATÓRIO

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

por Ignez America Goncalves Camilo, com fulcro na alínea “a” do permissivo 

constitucional, contra acórdão do Tribunal Federal da 4ª Região, assim ementado 

(e-STJ fl . 497):
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Ação ordinária. Medicamento. Cessação do tratamento. Perda superveniente 

do objeto. Direito personalíssimo. Extinção sem resolução do mérito. 

Sucumbência. Princípio da causalidade.

1. Não há interesse processual quando não mais existe a necessidade de ir a 

juízo para alcançar a tutela pretendida.

2. Tendo em vista a solidariedade dos entes federativos que integram o pólo 

passivo da presente demanda, resta afastada a possibilidade de qualquer um 

deles de eximir-se da obrigação.

3. A responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial, no caso de 

extinção do processo sem exame do mérito, é da parte que deu causa a demanda.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ fl s. 519/523).

Nas suas razões, a recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, 

violação aos arts. 14 e 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil de 2015, bem como 

ao art. 22 e seguintes da Lei n. 8.906/1994, sustentando que devem ser aplicados 

os novos parâmetros concernentes à fi xação dos honorários advocatícios, em 

razão de a Fazenda Pública fi gurar como parte na presente demanda.

Afi rma que os honorários de sucumbência foram arbitrados em percentual 

irrisório. Diante disso, requer a majoração dos honorários de sucumbência para 

montante não inferior ao mínimo de 10%, tendo como base o valor atribuído à 

causa (R$ 13.196,23) e obtido na condenação.

Nas contrarrazões, a União alega, preliminarmente, que o preparo do 

recurso deveria ter sido efetivado, nos termos do art. 99, § 5º, do CPC/2015, 

porquanto a matéria objeto do apelo especial diz respeito exclusivamente ao 

valor dos honorários de sucumbência, cujo interesse pertence exclusivamente 

aos advogados.

Acrescenta que não se aplica o disposto no art. 1.007, § 2º, do CPC/2015, 

visto que não se trata de complementação mas de evidente ausência de preparo, 

além de o recurso tratar de questão acessória (majoração de honorários) e não de 

mérito (e-STJ fl s. 546/544).

Quanto à matéria de fundo, aduz que “não há uma condenação pecuniária 

específica, mas uma determinação de fornecimento de medicamentos, 

tratamentos ou outros insumos, prestações que não possuem um proveito 

econômico stricto sensu” (e-STJ fl . 552), razão pela qual “descabe a fi xação da 

verba honorária em eventuais percentuais sobre o valor da causa ou da prestação 

vindicada, não sendo aplicável o art. 85, § 3º, do NCPC, devendo ser arbitrado o 

valor equitativamente (art. 85, § 8º)” (e-STJ fl . 553).
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O Estado do Paraná também defende a aplicação da pena de deserção, 

além de sustentar que o disposto no art. 85 do CPC/2015 carece do devido 

presquestionamento, o que atrai a incidência da Súmula 211 do STJ, acentuando, 

por fi m, não ser possível a revisão da verba honorária, em face do óbice contido 

na Súmula 7 desta Corte.

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

520/530.

Na sessão de julgamento do dia 20.04.2017, a Primeira Turma, por maioria 

de votos, vencida parcialmente a em. Ministra Regina Helena Costa, decidiu 

converter o julgamento do presente feito em diligência para que, no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça, proceda-se à intimação da parte recorrente para o 

recolhimento do preparo, consoante § 4º do art. 1.007, c/c o § 5º do art. 99 do 

CPC/2015, nos termos da seguinte ementa:

Processual Civil. Direito à saúde. Honorários de sucumbência. Fazenda Pública. 

Sentença publicada na vigência do CPC/2015. Preliminar de deserção afastada. 

Conversão do julgamento do recurso especial em diligência. Cabimento. Exegese 

do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

1. Quando o recurso versar exclusivamente sobre honorários de sucumbência, 

o benefício da justiça gratuita concedido à parte autora não se estende ao 

advogado, a teor do art. 99, § 5º, do CPC/2015.

2. A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não 

gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida a oportunidade 

ao interessado para providenciar o recolhimento em dobro ou, alternativamente, 

comprovar o status de hipossufi ciência fi nanceira, nos termos da Lei n. 1.060/1950, 

consoante o art. 1.007, § 4º, do novo estatuto processual.

3. Considerando que o art. 1.007, § 3º, do mesmo diploma legal dispensa 

o recolhimento do porte de remessa e de retorno, quando se tratar de autos 

eletrônicos, impõe-se a intimação da recorrente para o recolhimento tão somente 

das custas processuais.

4. Conversão do julgamento do recurso especial em diligência para determinar 

a intimação da parte recorrente, na pessoa de seu advogado, a fi m de que realize 

o recolhimento em dobro das custas processuais, sob pena de deserção.

Às e-STJ fls. 592/594, a parte recorrente junta o comprovante de 

recolhimento das custas processuais, tendo sido posteriormente os autos a mim 

conclusos para o julgamento do mérito recursal.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator): Conforme estabelecido pelo 

Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 

(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos 

os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC” (Enunciado 

Administrativo n. 3).

Feita essa anotação, observa-se que o novo Código de Processo Civil 

inovou no tocante às regras alusivas à fi xação dos honorários advocatícios, 

principalmente no que diz respeito aos percentuais a serem arbitrados e à 

condenação em casos que envolvem a Fazenda Pública.

Com efeito, no que diz respeito a causas em que for parte a Fazenda 

Pública, o art. 85, § 3º, I a V, do CPC/2015 estabeleceu critérios objetivos para 

fi xação do honorários de sucumbência com base no valor da condenação ou do 

proveito econômico obtido na demanda, prevendo cinco faixas progressivas e 

escalonadas como parâmetro para apuração da verba advocatícia.

O novo CPC, contudo, manteve o princípio da causalidade na fi xação dos 

honorários, de modo que aquele que deu causa à ação judicial deve arcar com os 

honorários advocatícios. Para melhor esclarecimento quanto à matéria, impõe-

se transcrever o art. 85, § 3º e incisos, do NCPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor.

§ 3º - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fi xação dos honorários 

observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes 

percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 

2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 

20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos 

até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
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V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Sobre o tema, cumpre ressaltar que, apesar de a propositura da ação 

demarcar os limites da causalidade e os riscos de eventual sucumbência, o 

Superior Tribunal de Justiça elegeu a sentença – ato processual que qualifi ca o 

nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios – como marco 

para a incidência das regras do novo estatuto processual, notadamente em face 

da natureza jurídica híbrida do referido instituto (processual-material).

A propósito:

Recurso especial. Processo Civil. Arbitragem. Execução. Título executivo 

extrajudicial. Contrato de locação. Cláusula compromissória. Embargos do 

devedor. Mérito. Competência do juízo arbitral. Questões formais, atinentes a 

atos executivos ou de direitos patrimoniais indisponíveis. Competência do juízo 

estatal. Honorários advocatícios. Natureza jurídica. Lei nova. Marco temporal para 

a aplicação do CPC/2015. Prolação da sentença.

(...)

6. O Superior Tribunal de Justiça propugna que, em homenagem à natureza 

processual material e com o escopo de preservar-se o direito adquirido, as normas 

sobre honorários advocatícios não são alcançadas por lei nova. A sentença, como 

ato processual que qualifi ca o nascedouro do direito à percepção dos honorários 

advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras 

fi xadas pelo CPC/2015.

7. No caso concreto, a sentença fi xou os honorários em consonância com o 

CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de esta Corte Superior reformar o 

acórdão recorrido após a vigência do novo CPC, incidem, quanto aos honorários, 

as regras do diploma processual anterior.

8. Recurso especial provido. (REsp 1.465.535/SP, Relator Ministro Luis Felipe 

Salomão, Órgão Julgador T4 - Quarta Turma, DJe 22.08.2016). (Grifos acrescidos.)

Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Enunciado Administrativo 

n. 03/STJ. Servidor público federal. Reajuste de 3,17%. Violação do art. 535 do 

CPC/1973. Inocorrência. Honorários advocatícios. Apreciação da controvérsia 

à luz do art. 20, § 3º e § 4º, do CPC/1973. Aplicação do art. 85 do CPC/2015. 

Impossibilidade. Agravo interno não provido.

(...)

2. A irresignação objeto do apelo especial se deu sob o fundamento 

de malversação do art. 20 do CPC/1973, no arbitramento da verba honorária 

sucumbencial, a qual seria irrisória, estando, portanto, a controvérsia adstrita a 

apreciação da violação do referido dispositivo legal, quando aplicado in casu.
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3. É incabível em sede de agravo interno sustentar a violação do art. 85 do 

CPC/2015, ao argumento de que se trata regra de natureza processual que 

incidiria na espécie tão logo entrasse em vigor, justamente porque que elenca 

parâmetros objetivos para fi xação de honorários advocatícios, quando é parte 

a Fazenda Pública, afastando expressamente o emprego da equidade, premissa 

adotada pelo CPC/1973.

4. Aplicar os critérios do § 3º do art. 85 do CPC/2015 aos feitos julgados na 

sistemática do CPC/1973, comprometeria o critério da equidade previsto em lei 

como regra a ser observada pelo magistrado, e que fundou a interposição 

do recurso especial. Ademais, evidente que sequer preencheria o necessário 

prequestionamento.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.605.551/PE, Relator Ministro 

Mauro Campbell Marques, Órgão Julgador T2 - Segunda Turma, DJe 07.11.2016) 

(Grifos acrescidos.)

Agravo interno. Decisão que deu provimento ao recurso especial. Apelo 

fundado no CPC/1973 Procedência do pedido autoral. Fixação da verba honorária. 

Critérios do novo CPC/2015. Inaplicabilidade. Enunciado Administrativo 7/STJ. 

Majoração. Indeferimento. Precedente do STJ.

1. O acórdão recorrido (fl s. 184/195) foi publicado na vigência do CPC/1973. Desse 

modo, as alterações relativas ao cálculo dos honorários advocatícios introduzidas 

pelo novo CPC/2015 não têm aplicação ao caso dos autos, em observância à regra de 

direito intertemporal prevista no artigo 14 da nova Lei Adjetiva Civil.

2. Nessa diretriz, a propósito, o Plenário do STJ, na sessão realizada no dia 

9 de março de 2016, aprovou o Enunciado Administrativo n. 7/STJ, segundo o 

qual “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 

de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais 

recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC).”

3. Consequentemente, não há falar na observância dos critérios tarifados que vêm 

estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do novo CPC/2015.

4. Segundo o entendimento consolidado pela Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, em julgamento pelo rito previsto artigo no artigo 543-C do 

Código de Processo Civil, “vencida a Fazenda Pública, a fi xação dos honorários não 

está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como 

base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 

4º, do CPC, ou mesmo um valor fi xo, segundo o critério de equidade.” (REsp n. 

1.155.125/MG, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 06.04.2010).

5. A verba honorária foi estipulada pela decisão ora agravada de forma 

adequada e razoável, além de observar os critérios delineados pela jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, não se mostrando possível a majoração pleiteada 

pela ora agravante.
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6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.325.649/

AP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Órgão Julgador T1 - Primeira Turma, DJe 

30.06.2016) (Grifos acrescidos.)

Portanto, a despeito de ser possível o arbitramento dos honorários na 

forma prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 em sede recursal (Enunciado 

Administrativo n. 7 do STJ), tal verba sucumbencial deverá obedecer à legislação 

vigente na data da sentença ou do acórdão que fi xou a condenação, lembrando-

se que a decisão produz todos os seus efeitos jurídicos somente após a sua 

publicação.

No caso, apesar de a sentença ter sido proferida sob a égide do CPC/1973, 

o decisum foi considerado publicado em 28.03.2016 (vide certidão de e-STJ 

fl . 402), já na vigência no novo Código Processual, levando-se em conta as 

peculiaridades da contagem dos prazos no processo eletrônico (art. 5º da Lei n. 

11.419/2006, c/c o art. 224 do CPC/2015).

Delimitado o direito intertemporal, observa-se que a sentença condenou 

os réus ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso de apelação, a ora recorrente pugnou pela fi xação 

da verba honorária com fulcro nos arts. 1.009 e seguintes e 85, caput e § 3º, do 

Código de Processo Civil/2015, c/c o art. 22 da Lei n. 8.906/1994, em face de a 

Fazenda Pública ser parte na demanda. A Corte de origem negou provimento 

ao recurso da autora, limitando-se a afi rmar, in verbis (e-STJ fl . 495):

No tocante ao quantum arbitrado pela sentença, tenho que o valor merece 

adequação, devendo ser estabelecido em atendimento aos critérios de 

razoabilidade, em conformidade com o § 4º do art. 20, do CPC. Levando-se em 

conta o tempo de tramitação (cerca de um ano e três meses até a sentença), 

bem como a inexistência de incidentes processuais que exigissem constantes 

diligências por parte dos procuradores, tenho por justo e suficiente que os 

honorários advocatícios sejam fi xados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pro rata.

Instado a se manifestar sobre os honorários de sucumbência, à luz do novo 

Código de Processual Civil, por meio de embargos de declaração, a Corte a quo, 

mais uma vez, manteve-se silente a respeito da questão sub judice, anotando, no 

que interessa (e-STJ fl . 520):

Assim, em relação aos embargos da parte autora, tenho que os mesmos não 

merecem provimento, pois o valor dos honorários advocatícios foi estabelecido 
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em atendimento aos critérios de zelo do profi ssional, o lugar da prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço, segundo o artigo 85, incisos, NCPC. 

Logo, levando-se em conta que o feito tramitou durante cerca de um ano e três 

meses até a prolação da sentença, correta a aplicação do quantum de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), pro rata, não havendo omissão na decisão embargada. (grifei)

É certo que o juiz, para fi xação dos honorários, não deve deixar de analisar 

“o grau de zelo profi ssional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e 

importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 

para o seu serviço”, mas deverá fazê-lo dentro dos parâmetros estabelecidos no § 

3º do art. 85 do CPC/2015.

Assim, considerando que a condenação dos honorários é que efetivamente 

estabelece os critérios para a solução da lide, notadamente o alcance e a extensão 

das normas a serem aplicadas, forçoso convir que o Tribunal de origem deveria 

ter observado os limites objetivos instituídos pelo novo Código de Processo 

Civil ao fi xar o valor do honorários de sucumbência, em face de a demanda 

envolver a Fazenda Pública.

Diante desse contexto, apesar de a recorrente não ter alegado violação ao 

art. 1.022 do CPC/2015, em observância aos princípios da primazia da decisão 

de mérito, previsto nos arts. 4º e 6º do mesmo diploma legal, impõe-se o retorno 

dos autos ao Tribunal de origem para que reexamine a questão submetida ao 

seu crivo, com a observância dos novos parâmetros estabelecidos pela Lei n. 

13.105/2015, não sendo possível o exame direto por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar que o 

tribunal de origem reexamine o valor dos honorários de sucumbência, à luz do 

disposto no art. 85, § 3º e seguintes, do CPC/2015.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.657.797-PA (2017/0046965-8)

Relatora: Ministra Regina Helena Costa

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social

Recorrido: Agostinho Alves de Souza

Advogado: Georde A Machado e outro(s) - PA009706
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EMENTA

Previdenciário. Código de Processo Civil de 1973. Aplicabilidade. 

Soldado da borracha. Pensão mensal vitalícia. Art. 54 da ADCT da 

Constituição da República. Justifi cação judicial proposta antes da 

alteração legislativa trazida pela Lei n. 9.711/1998. Início de prova 

material. Inexigibilidade.

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 - In casu, a Justifi cação Judicial visando a concessão da pensão 

mensal vitalícia, destinada ao seringueiro e prevista no art. 54 do 

ADCT da Constituição da República, foi ajuizada antes da alteração 

da redação do art. 3º da Lei n. 7.986/1989, pela Lei n. 9.711/1998, 

sendo, inexigível, portanto, início de prova material para a concessão 

do benefício. Precedente.

III - Recurso Especial do INSS improvido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Gurgel de 

Faria, Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina 

(Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

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

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe 5.4.2017

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Trata-se de Recurso Especial 

interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, contra acórdão 
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prolatado, por unanimidade, pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região no julgamento de apelação, assim ementado (fl s. 123/124e):

Constitucional. Previdenciário. Processual Civil. Serigueiro (soldado da 

borracha). Pensão mensal vitalícia. ADCT. Artigo 54, § 3º não aplicabilidade da 

Lei n. 9.711/1998 que alterou o artigo 3º da Lei n. 7.986/1989 ao caso concreto. 

O ajuizamento da justifi cação judicial e a respectiva homologação por sentença 

ocorreu antes da edição da Lei n. 9.711/1998. Prova sufi ciente para a demonstração 

do direito à pensão mensal vitalícia em prol dos soldados da borracha. A redação 

original da Lei n. 7.986/1989 não exigia o início razoável de prova material. Direito 

Processual adquirido. Apelação e remessa ofi cial desprovidas. Sentença mantida 

por seus próprios fundamentos.

1. O INSS interpõe recurso de apelação contra sentença que lho condenou 

a pagar à parte autora pensão vitalícia de dois salários mínimos, nos termos do 

artigo 54 do ADCT, § 3º e da Lei n. 7.986/1989. Em sua apelação, a autarquia 

previdenciária alega, basicamente, a ausência de qualquer prova documental 

e a impossibilidade de reconhecer o direito ao benefi cio em questão por prova 

exclusivamente testemunhal.

2. No caso dos autos, a parte autora cumpriu os requisitos para a concessão 

da pensão mensal vitalícia de dois salários mínimos, nos termos do artigo 54 

do ADCT, § 3º o da redação original da Lei n. 7.986/1989, que não exigia inicio 

razoável de prova material.

3. Com efeito, está provado nos autos os fatos em que repousam a seguinte 

passagem da sentença recorrida: “A Primeira Seção do Tribunal Regional 

Federal da 1a Região, no julgamento dos Embargos Infringentes na Apelação 

Cível n. 1998.01.00.070506-1/DF, entendeu que a inadmissibilidade da prova 

exclusivamente testemunhai só veio a lume com a edição da Lei n. 9.711. de 20 de 

novembro de 1998, sendo a justifi cação judicial documento hábil á comprovação 

da condição de soldado da borracha. A prova testemunhai produzida atestou 

que o autor participou do esforço brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial, 

trabalhando na extração da borracha na região Amazônica. O ajuizamento da 

justifi cação judicial e a homologação ocorreram anteriormente à edição da Lei n. 

9.711/1998 e, por conseguinte, tem direito o autor à concessão do benefi cio.”

4. É cediço que a norma processual superveniente, em regra, aplica-se 

imediatamente aos processos pendentes. Por outro lado. a exigência probatória 

sufi ciente para o reconhecimento do direito à pensão vitalícia a que se refere o 

§ 3º do artigo 54 do ADCT, nos termos da redação original da Lei n. 7.986/1989, 

confi gura direito processual adquirido, visto que a justifi cação judicial o a sua 

homologação foram efetivados antes da vigência da lei posterior mais rigorosa. 

É dizer, os atos processuais consumados sob a égide de uma norma e que deles 

derivam direitos subjetivos, não podem ser desfeitos sob pena de violação ao 

princípio assecuratório da intangibilidade do direito adquirido.
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5. Apelação do INSS e remessa ofi cial desprovidas.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Com amparo no art. 105, III, a, da Constituição da República, aponta-

se ofensa aos arts. 3º da Lei n. 7.986/1989 (com redação dada pela Lei n. 

9.711/1998) e 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, alegando-se, em síntese, que 

após a alteração legislativa passou-se a exigir início de prova material para 

a comprovação da efetiva prestação de serviços dos chamados “soldados da 

borracha”, para efeito do recebimento do benefício previsto no art. 54 do 

ADCT/1988.

Sem contrarrazões (fl s. 134e), o recurso foi admitido (fl s. 136/137e).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa (Relatora): Por primeiro, consoante o 

decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime 

recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional 

impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

Cinge-se a controvérsia a respeito da exigibilidade de início de prova 

material para a comprovação do exercício de atividade de seringueiro no período 

da 2ª Guerra Mundial, nos termos do art. 3º da Lei n. 7.986/1989, com redação 

dada pela Lei n. 9.711/1998, no caso de Justifi cação Judicial proposta antes da 

alteração legislativa.

No caso, o tribunal de origem, com base em Justifi cação Judicial processada 

na vigência da redação original do art. 3º da Lei n. 7.986/1989, reconheceu o 

trabalho da parte autora na produção de borracha durante a 2º Guerra Mundial 

na Região Amazônica, nos seguintes termos (fl s. 119/124e):

(...)

No caso dos autos, a parte autora cumpriu os requisitos para a concessão 

da pensão mensal vitalícia de dois salários mínimos, nos termos do artigo 54 

do ADCT, § 3º e da redação original da Lei n. 7.986/1989. que não exigia início 

razoável de prova material.

Com efeito, está provado nos autos os fatos em que repousam a seguinte 

passagem da sentença recorrida: “A Primeira Seção do Tribunal Regional 

Federal da 1a Região, no julgamento dos Embargos Infringentes na Apelação 
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Cível n. 1998.01.00.070506-1/DF entendeu que a inadmissibilidade da prova 

exclusivamente testemunhai só veio a lume com a edição da Lei n. 9.711, de 20 de 

novembro de 1998, sendo a justifi cação judicial documento hábil á comprovação 

da condição de soldado da borracha. A prova testemunhai produzida atestou 

que o autor participou do esforço brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial, 

trabalhando na extração da borracha na região Amazônica. O ajuizamento da 

justifi cação judicial e a homologação ocorreram anteriormente à edição da Lei n. 

9.711/1998 e. por conseguinte, tem direito o autor à concessão do benefi cio.”

É cediço que a norma processual superveniente, em regra, aplica-se 

imediatamente aos processos pendentes. Por outro lado, a exigência probatória 

sufi ciente para o reconhecimento do direito à pensão vitalícia a que se refere o 

§ 3º do artigo 54 do ADCT, nos termos da redação original da Lei n. 7.986/1989, 

configura direito processual adquirido, visto que a justificação judicial e a sua 

homologação foram efetivados antes da vigência da lei posterior mais rigorosa.

É dizer, os atos procossuais consumados sob a égide de uma norma e que 

deles derivam direitos subjetivos, não podem ser desfeitos sob pena de violação 

ao princípio assecuratório da intangibilidade do direito adquirido (destaques 

meus).

Com efeito, entendo que a Justifi cação Judicial proposta antes da alteração 

legislativa deve ser processada de acordo com a redação original do art. 3º da Lei 

n. 7.986/1989, sendo, portanto, inexigível a apresentação de prova material para 

a comprovação do exercício da atividade de seringueiro.

Nesse sentido, o recente julgado desta 1ª Turma:

Previdenciário. Soldado da borracha. Pensão mensal vitalícia. Art. 54 da ADCT 

da CF/1988. Lei n. 9.711/1998. Justifi cação judicial requerida na vigência da Lei 

n. 7.986/1989 que admitia a justifi cação como meio de prova hábil, antes da 

alteração legislativa trazida pela Lei n. 9.711/1998, que passou a exigir início 

de prova matéria. Condição de seringueiro reconhecida pelo juiz sentenciante 

e confi rmada pelo Tribunal de origem. Recurso especial do INSS a que se nega 

provimento, em divergência ao voto do eminente relator, com as devidas vênias.

1. A justifi cação, administrativa ou judicial, equivale a início de prova material, 

tendo em vista que na vigência do art. 3º da Lei n. 7.986/1989, em sua redação 

original, era o documento hábil a comprovar o exercício da atividade de 

seringueiro.

2. Tal dispositivo legal, em sua redação original, garantia que a comprovação 

da prestação de serviços para fi ns de concessão do benefício poderia ser feita 

por todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive a justificação 

administrativa ou judicial, sem início de prova material, que somente passou a 

ser exigida com a Lei n. 9.711/1998, a qual não pode retroagir para prejudicar a 
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Justifi cação Judicial realizada pelo seringueiro em 1997, ao abrigo e ao amparo da 

legislação então vigente.

3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias reconheceram que a Justifi cação 

Judicial foi protocolizada pelo Ministério Público Federal em agosto de 1997, ainda 

na vigência da redação original do art. 3º da Lei n. 7.986/1989, o que lhe garante que 

tal documento sirva como comprovação da condição do autor, sem exigência de 

qualquer outra prova material.

4. Não é demais frisar que o Soldado da Borracha recebeu tratamento especial 

da própria norma constitucional transitória, valorizando o esforço de trabalho 

dessas pessoas no período da Segunda Guerra Mundial e reconhecendo que 

muitos foram trabalhar nos seringais do Norte sem que tenham sido regularmente 

contratados, submetendo-se às mais adversas condições de trabalho, sendo que 

quase todos eram nordestinos pobres e explorados.

5. Tal situação ainda hoje é vista, especialmente nas Regiões Norte e Nordeste 

do país, que ainda mantêm milhares de pessoas submetidas a rígidos regimes de 

trabalho semi-escravo sem a formalidade necessária a lhes garantir seus direitos 

previdenciários e sem respeito às normas trabalhistas, imagina-se, então, em 

1939, como era a situação desses brasileiros que se lançaram ao trabalho de 

extração da seringa.

6. Impor a esses Trabalhadores árduos obstáculos burocráticos à concessão 

de seu benefício, contraria não só os princípios constitucionais que norteiam os 

benefícios previdenciários, como também contraria a lógica e a realidade dos 

fatos e os pilares dos Direitos Humanos.

7. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento, mantendo-se incólume 

o acórdão e a sentença que reconheceram a concessão do benefício ao autor.

(REsp 1.329.812/AM, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 06.12.2016, DJe 

20.02.2017, destaque meu).

Isto posto, nego provimento ao Recurso Especial do INSS.



Segunda Turma





EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 1.240.538-RJ 

(2011/0043818-7)

Relator: Ministro Og Fernandes

Embargante: SAC Sociedade Auxiliar de Credito e Comercio Ltda

Advogado: Fabio Fernando Moraes Fernandez - RS064156

Embargado: Centrais Elétricas Brasileira S/A - Eletrobrás

Advogado: Henrique Chain Costa e outro(s) - RJ140884

EMENTA

Processual Civil. Embargos de declaração no recurso especial. 

Processo adiado por indicação do Ministro. Certidão de julgamento 

indicando adiamento, mas sem referência de que seria para a primeira 

sessão seguinte. Processo julgado na sessão subsequente àquela em 

que houve o adiamento sem que houvesse publicação de pauta. 

Regularidade. Sintonia com os arts. 935 do CPC/2015 e 90, § 2º, 

do RISTJ. Cumprimento de sentença. Obrigação de dar coisa certa. 

Art. 461-A do CPC/1973. Impugnação. Aplicação do regramento 

no art. 741 do CPC/1973. Requisitos. Art. 1.022 do CPC/2015. 

Erro material, omissão, contradição, obscuridade ou carência de 

fundamentação. Ausência.

1. A certidão de julgamento da sessão do dia 27.6.2017 foi no 

sentido de que os autos teriam sido adiados “por indicação do(a) Sr(a). 

Ministro(a)-Relator(a)” (e-STJ, fl . 352), sem especifi car, contudo, 

se tal adiamento seria para a primeira sessão seguinte, omissão que, 

no entender da embargante, exigiria nova inclusão em pauta para 

qualquer sessão de julgamento, inclusive a que veio a ocorrer na 

sequência, em 3.8.2017.

2. A alegação não merece prosperar, pois a conduta adotada pela 

Segunda Turma do STJ encontra-se em sintonia com os arts. 935 do 

novo CPC e 90, § 2º, do RISTJ, no sentido de que a inclusão será 

dispensada somente quando expressamente adiados os autos para a 

primeira sessão seguinte, visto que, embora inexistente a expressão 

“para a primeira sessão seguinte”, de fato, o recurso foi incluído na 
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primeira sessão subsequente, ocorrida em 3.8.2017, em verdadeira 

harmonia com o espírito daqueles dispositivos processuais consistente 

na impossibilidade de se julgar processo em sessão posterior à primeira 

subsequente sem que conste de pauta publicada com antecedência 

mínima de cinco dias.

3. Os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, e seus 

incisos, do CPC/2015, são cabíveis quando houver: a) obscuridade; 

b) contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as 

condutas descritas no art. 489, § 1º, que confi gurariam a carência de 

fundamentação válida; ou d) erro material. No caso dos autos, tais 

hipóteses não estão presentes.

4. Ao contrário do que afi rma a parte embargante, não se observa 

no julgado a alegada omissão ou contradição, uma vez que o cerne da 

controvérsia – meio de impugnação de cumprimento de sentença que 

veicula obrigação de dar coisa certa – foi solucionado, aplicando-se 

o direito à espécie, notadamente o art. 741 do CPC/1973, conforme 

orientação jurisprudencial do STJ.

5. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido 

decide integralmente a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, 

tal qual se constata no caso concreto.

6. Em arremate, cabe consignar que o recurso especial não 

comporta o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fi m 

de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do 

Supremo Tribunal Federal.

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

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, acolheu os embargos de declaração, sem efeitos modifi cativos, 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.

Brasília (DF), 26 de setembro de 2017 (data do julgamento).
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Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 29.9.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de embargos de declaração opostos 

por Sociedade Auxiliar de Crédito e Comércio Ltda. – SAC contra acórdão, 

proferido pela Segunda Turma, que negou provimento ao recurso especial da 

ora embargante nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl . 391):

Processo Civil. Recurso especial. Alegativa de incompetência. Questão de 

ordem pública. Ausência de prequestionamento. Art. 535, II, do CPC/1973. 

Inexistência de violação. Cumprimento de sentença. Obrigação de dar coisa certa. 

Art. 461-A do CPC/1973. Impugnação. Aplicação do regramento no art. 741 do 

CPC/1973.

1. A alegativa de incompetência não foi objeto de análise, nem sequer 

implicitamente, pela instância de origem, o que atrai o óbice dos Enunciados 282 

e 356 da Súmula do STF. Destaque-se que, em recurso especial, até a análise das 

questões de ordem pública exige o devido prequestionamento. Precedente: REsp 

1.655.051/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.5.2017.

2. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando o Juízo a quo dirime 

de forma fundamentada as questões que lhe são submetidas, apreciando 

integralmente a controvérsia posta nos autos.

3. Assiste razão à recorrente quanto à alegativa de que não se aplica o 

regramento de impugnação ao cumprimento de sentença previsto no art. 475-J, § 

1º, do CPC/1973 nos casos em que o título judicial veicula obrigação de dar coisa 

diversa de dinheiro, fundado no art. 461-A do CPC/1973.

4. O Código de ritos de 1973 realmente não adotou procedimento específi co 

para o caso de impugnação a cumprimento de sentença que veicula obrigação 

de dar coisa certa diversa de dinheiro, o que, em tese, deixa o executado em 

situação bastante desfavorável em relação a qualquer outro devedor submetido à 

execução de pagar quantia.

5. Atento a essa questão, este Tribunal Superior firmou entendimento no 

sentido de que, em hipóteses como à dos autos, deve-se adotar o regramento 

do art. 741 do CPC/1973. Precedentes: REsp 1.308.627/GO, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.8.2012; REsp 654.583/BA, Rel. Ministro 

Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 177.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente 

provido para determinar que a instância de origem prossiga no exame da 
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impugnação apresentada pela ora recorrente, adotando o regramento constante 

do art. 741 do CPC/1973.

Em suas razões, a embargante sustenta que o processo em epígrafe foi 

julgado na sessão do dia 3.8.2017 sem que fosse incluído em pauta devidamente 

publicada com antecedência mínima de cinco dias. Defende que os arts. 935 do 

CPC/2015 e 90 do RISTJ são categóricos ao excepcionar a inclusão em nova 

pauta somente quando expressamente adiado o julgamento para a primeira 

sessão seguinte, o que, no seu entender, não teria ocorrido.

Aduz, de outra parte, que “em nenhum momento do processo foi debatida 

ou até mesmo ventilada a questão tal como colocada no acórdão, revelando-se 

evidente falta de prequestionamento para julgamento pela instância especial, 

conforme determina a Constituição: “julgar, em recurso especial, as causas 

decididas, em única ou última instância pelos Tribunais [...]” (art. 105, III, da 

CF)” (e-STJ, fl . 413).

Afirma que, mesmo na hipótese de serem recebidos os embargos do 

devedor, tal impugnação seria intempestiva, já ultrapassados mais de quinze dias 

da citação. No ponto, assevera que (e-STJ, fl . 7):

[...] o cumprimento de sentença foi protocolado em 16 de abril de 2007 (fl . 61), 

e a citação para cumprimento do julgado foi determinada em 26 de abril de 2007 

(fl . 80).

A comunicação nos autos do depósito do valor somente ocorreu na data de 27 

de junho de 2008 e a impugnação (embargos) foi protocolada em 13 de outubro 

de 2008 (fl . 99).

Aponta, ainda, a necessidade de enfrentamento dos comandos do art. 97 da 

CF/1988 e da Súmula 10/STF.

Por fi m, alega que a embargada traz afi rmações que não condizem com a 

verdade, objetivando tumultuar o desenvolvimento regular do processo voltado 

à satisfação do crédito.

Impugnação apresentada às e-STJ, fl s. 425/462.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): Registro, de pronto, que não 

se desconhece a redação dos arts. 935 do novo CPC e 90, § 2º, do RISTJ, 



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 159-239, outubro/dezembro 2017 165

no sentido de que a publicação em pauta será dispensada somente quando 

expressamente adiados os autos para a primeira sessão seguinte, nos termos 

abaixo transcritos:

CPC/2015

Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento 

decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os 

processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver 

sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

RISTJ

Art. 90. A publicação da pauta de julgamento antecederá cinco dias úteis, pelo 

menos, à sessão em que os processos poderão ser chamados e será certifi cada 

nos autos. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 20, de 2015)

§ 1º [...]

§ 2º Serão incluídos em nova pauta os processos que não tiverem sido 

julgados, salvo aqueles expressamente adiados para a primeira sessão seguinte, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 150 deste Regimento. (Redação 

dada pela Emenda Regimental n. 20, de 2015)

A certidão de julgamento da sessão do dia 27.6.2017 foi no sentido de que 

os autos teriam sido adiados “por indicação do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)” 

(e-STJ, fl . 352), sem especifi car, contudo, se tal adiamento seria para a primeira 

sessão seguinte, omissão que, no entender da embargante, exigiria nova inclusão 

em pauta para qualquer sessão de julgamento, inclusive a que veio a ocorrer na 

sequência, em 3.8.2017.

A alegação não merece prosperar, pois a conduta adotada por esta Segunda 

Turma encontra-se em sintonia com os dispositivos supramencionados, visto 

que, embora inexistente a expressão “para a primeira sessão seguinte”, de fato, o 

recurso foi incluído na primeira sessão subsequente, ocorrida em 3.8.2017, em 

verdadeira harmonia com o espírito das normas consistente na impossibilidade 

de se julgar processo em sessão posterior à primeira subsequente sem que conste 

de pauta publicada com antecedência mínima de cinco dias.

Dito isso, noto que o art. 1.022, e seus incisos, do CPC/2015 traz as 

seguintes hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; 

b) contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas 

descritas no art. 489, § 1º, que confi gurariam a carência de fundamentação 

válida; e d) erro material.
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Com efeito, ao contrário do que afi rma a parte embargante, não verifi co 

no julgado questionado a alegada omissão ou contradição, uma vez que o cerne da 

controvérsia – meio de impugnação de cumprimento de sentença que veicula 

obrigação de dar coisa certa – foi solucionado, aplicando-se o direito à espécie, 

notadamente o art. 741 do CPC/1973, conforme orientação jurisprudencial do 

STJ.

É o que se depreende da leitura dos seguintes trechos do voto condutor do 

acórdão ora embargado (e-STJ, fl s. 396/400):

Inicialmente, nota-se que a alegativa de incompetência não foi objeto de 

análise, nem sequer implicitamente, pela instância de origem, o que atrai o óbice 

dos Enunciados 282 e 356 da Súmula do STF, a seguir transcritos:

Súmula 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não 

ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

Súmula 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos 

embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por 

faltar o requisito do prequestionamento.”

Destaque-se que, em recurso especial, até a análise das questões de ordem 

pública exige o devido prequestionamento. A propósito:

Previdenciário e Processual Civil. Auxílio-acidente de qualquer natureza. 

Petição inicial dirigida ao Juízo da Vara Acidentária. Pretensão de anular o 

feito por erro no endereçamento. Boa-fé objetiva. Proibição do venire contra 

factum proprium. Inexistência de prequestionamento. Laudo expresso 

quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa.

[...]

4. A Corte de origem não se pronunciou expressamente sobre a 

incompetência, e a parte não lançou mão de Embargos de Declaração. 

Incide, pois, o Enunciado 211 do STJ e, analogicamente, o 282 do STF, ante a 

total ausência de prequestionamento.

5. O STJ consolidou o entendimento segundo o qual as matérias não 

prequestionadas, ainda que de ordem pública, não merecem ser apreciadas 

por meio de Recurso Especial. Precedentes, entre outros: REsp 1.637.854/SP, 

Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7.3.2017; AgInt no 

AREsp 211.228/PE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, DJe 17.3.2017; AgInt no AREsp 899.431/RJ, Relatora Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, DJe 20.3.2017, e AgInt no AREsp 871.271/SP, 

Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15.3.2017.
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6. Além de ter afastado o nexo causal, o laudo do perito médico do Juízo 

afastou a existência de diminuição na capacidade laboral do recorrente, 

o que é um requisito legal para a concessão do benefício pleiteado. Nos 

termos do laudo (fl . 123, e-STJ) “não está diminuída sua capacidade para 

exercer as funções habituais ou qualquer outro trabalho no âmbito de sua 

capacitação técnica”.

7. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1.655.051/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 25.4.2017, DJe 5.5.2017)

De outra parte, não merece prosperar a tese de violação do art. 535 do CPC, 

porquanto o acórdão combatido fundamentou, claramente, o posicionamento 

por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, qual seja, 

a solução da controvérsia relacionada à possibilidade ou não de se considerar 

como termo a quo do prazo para oferecimento de impugnação ao cumprimento 

de sentença a data em que se efetivou o depósito da parte incontroversa, em 

detrimento da data de intimação da penhora (e-STJ, fl s. 113 e 162/168).

Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição 

do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à 

defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por 

ela propostos, não confi gura omissão ou qualquer outra causa passível de exame 

mediante a oposição de embargos de declaração.

No aspecto:

Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Enunciado 

Administrativo n. 03/STJ. Servidor público federal. Processo administrativo 

disciplinar. Demissão. Reintegração. Ofensa ao art. 557 do CPC/1973. 

Inocorrência. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Acórdão 

recorrido assentado no conjunto fático-probatório do feito. Revisão. 

Impossibilidade. Necessário reexame do conjunto fático-probatório. 

Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. Agravo interno não provido.

1. Não há falar em violação ao art. 557 do CPC/1973 alegada pela parte 

agravante, tendo em vista que a questão suscitada encontra óbice na 

Súmula 7/STJ, sendo o recurso especial, por conseguinte, manifestamente 

inadmissível. Ainda que assim não fosse, é de se ressaltar que fi ca superada 

eventual ofensa ao referido dispositivo legal, pelo julgamento colegiado 

do agravo regimental interposto contra a decisão singular do Relator. 

Precedentes.

2. Inexiste violação aos arts. 458, II e 535, II, do CPC/1973, quando não se 

vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz 

de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda 
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em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem 

delineados os motivos e fundamentos que o embasam.

[...]

Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.595.272/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 2.6.2016, DJe 8.6.2016)

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. 

Servidor público. Inocorrência da alegada violação aos arts. 535 e 458 do 

CPC. Acórdão devidamente fundamentado. Recurso que se funda, tão 

somente, nessa alegação. Agravo regimental do Estado do Pará a que se 

nega provimento.

1. No caso, não há como acolher a alegada violação aos arts. 458, II e 535, 

II do CPC/1973, visto que a lide foi resolvida com a devida fundamentação, 

ainda que sob ótica diversa daquela almejada pelo ora Recorrente. Todas 

as questões postas em debate foram efetivamente decididas, não tendo 

havido vício algum que justifi casse o manejo dos Embargos Declaratórios.

[...]

3. Agravo Regimental do Estado do Pará a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 884.151/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Primeira Turma, julgado em 24.5.2016, DJe 13.6.2016)

De outra parte, assiste razão à recorrente quanto à alegativa de que não se 

aplica o regramento de impugnação ao cumprimento de sentença previsto no 

art. 475-J, § 1º, do CPC/1973 nos casos em que o título judicial veicula obrigação 

de dar coisa diversa de dinheiro, fundado no art. 461-A do CPC/1973.

O Código de Ritos de 1973 realmente não adotou procedimento específi co 

para o caso de impugnação a cumprimento de sentença que veicula obrigação 

de dar coisa certa diversa de dinheiro, o que, em tese, deixa o executado em 

situação bastante desfavorável em relação a qualquer outro devedor submetido à 

execução de pagar quantia.

Atento a essa questão, este Tribunal Superior fi rmou entendimento de que, 

em hipótese como à dos autos, deve-se adotar o regramento do art. 741 do 

CPC/1973. Confi ra-se:

Processual Civil. Recurso especial. Ofensa ao artigo 535. Ausência. 

Cumprimento de obrigação de entrega de coisa. Artigo 461-A do CPC. 

Defesa. Limites do artigo 741 do CPC.

[...]
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6. De fato, na execução (lato sensu) vige o princípio da adequação, o qual 

impõe, além do desimpedimento do juiz e da disponibilidade do bem, a 

idoneidade do meio executório.

7. Por sua vez, o artigo 461-A do CPC e seguintes cuidam da efetivação 

da tutela específi ca de entrega de coisa. Nesse caso, uma vez concedida 

tal tutela, será fixado prazo para o adimplemento da obrigação, cujo 

descumprimento resultará na expedição em favor do credor de mandado 

de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de coisa 

móvel ou imóvel.

8. Assim procedeu o juiz, com o diferencial da citação (ao invés da 

simples intimação) da Fazenda Pública, o que, na verdade, não trouxe 

prejuízos ao recorrente.

9. Se não houve prejuízos ao ente político em face da troca do ato 

cientifi catório, ressai a falta de interesse recursal dele nesse ponto.

10. Por outro lado, com razão o recorrente quanto à possibilidade de ver 

discutida a perda da efi cácia da medida cautelar.

11. Importa, antes, considerar que, tendo o devedor ajuizado embargos 

à execução, ao invés de se defender por simples petição, cumpre ao juiz, 

atendendo aos princípios da economia processual e da instrumentalidade 

das formas, promover o aproveitamento desse ato, autuando, processando 

e decidindo o pedido como incidente, nos próprios autos.

12. Nesse contexto, muito embora a matéria suscetível de invocação pelo 

devedor submetido ao cumprimento de sentença em obrigações de fazer, não 

fazer ou entregar coisa tenha também seus limites estabelecidos no artigo 

741 do CPC, cuja aplicação subsidiária é imposta pelo artigo 644 do mesmo 

diploma, no caso dos autos, o Estado goiano suscita a perda da efi cácia da 

medida cautelar, diante da eventual ausência de sua implementação no 

prazo de 30 dias desde sua concessão, questão logicamente não debatida 

na fase de conhecimento e albergada pelo inciso II do artigo 741 do CPC, ao 

tratar da inexigibilidade do título.

13. Com efeito, merece ser anulado o aresto impugnado para viabilizar 

o debate sobre a perda da efi cácia da medida cautelar, com base no artigo 

808, II, do CPC.

14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1.308.627/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 2.8.2012, DJe 9.8.2012)

Processo Civil. Cumprimento de obrigação de fazer. Sentença executiva 

lato sensu (CPC, art. 461). Descabimento de embargos à execução. Defesa 

por simples petição, atendidos os limites do art. 741 do CPC.
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1. Os embargos do devedor constituem instrumento processual típico 

de oposição à execução forçada promovida por ação autônoma (CPC, 

art. 736 do CPC). Sendo assim, só cabem embargos de devedor nas ações 

de execução processadas na forma disciplinada no Livro II do Código de 

Processo.

2. No atual regime do CPC, em se tratando de obrigações de prestação 

pessoal (fazer ou não fazer) ou de entrega de coisa, as sentenças 

correspondentes são executivas lato sensu, a significar que o seu 

cumprimento se opera na própria relação processual original, nos termos 

dos artigos 461 e 461-A do CPC. Afasta-se, nesses casos, o cabimento de 

ação autônoma de execução, bem como, conseqüentemente, de oposição do 

devedor por ação de embargos.

3. Todavia, isso não signifi ca que o sistema processual esteja negando ao 

executado o direito de se defender em face de atos executivos ilegítimos, o 

que importaria ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa (CF, art. 

5º, LV). Ao contrário de negar o direito de defesa, o atual sistema o facilita: 

ocorrendo impropriedades ou excessos na prática dos atos executivos 

previstos no artigo 461 do CPC, a defesa do devedor se fará por simples 

petição, no âmbito da própria relação processual em que for determinada a 

medida executiva, ou pela via recursal ordinária, se for o caso.

4. A matéria suscetível de invocação pelo devedor submetido ao 

cumprimento de sentença em obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa 

tem seus limites estabelecidos no art. 741 do CPC, cuja aplicação subsidiária é 

imposta pelo art. 644 do CPC.

5. Tendo o devedor ajuizado embargos à execução, ao invés de se 

defender por simples petição, cumpre ao juiz, atendendo aos princípios 

da economia processual e da instrumentalidade das formas, promover o 

aproveitamento desse ato, autuando, processando e decidindo o pedido 

como incidente, nos próprios autos.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 654.583/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, 

julgado em 14.2.2006, DJ 6.3.2006, p. 177)

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, dou-

lhe parcial provimento para determinar que a instância de origem prossiga no 

exame da impugnação apresentada pela ora recorrente, adotando o regramento 

constante do art. 741 do CPC/1973.

Dessa forma, não são cabíveis os presentes embargos, haja vista que a real 

intenção da parte embargante não é sanar alguma omissão, contradição ou 

obscuridade no acórdão impugnado, e, sim, rediscutir o que aqui fi cou claro e 
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coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes em situação na qual não 

são cabíveis. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com 

ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

Cabe esclarecer, no entanto, que o fato de se ter determinado a aplicação 

do regramento do art. 741 do CPC/1973 não desobriga as instâncias ordinárias 

de levarem em consideração, por ocasião da apreciação dos embargos, os prazos 

inerentes a esse instituto, podendo concluir, inclusive, à luz do contexto fático-

probatório, pela sua intempestividade.

Em arremate, cabe consignar que o recurso especial não comporta o exame 

de preceitos constitucionais, ainda que para fi m de prequestionamento, sob pena 

de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.365.883-RS (2013/0026000-2)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Recorrente: Ministério Público Federal

Recorrido: União

EMENTA

Administrativo. Constitucional. Mandado de segurança. 

Controle externo da atividade policial pelo Ministério Público. Arts. 

129, VII, da CF e 9º, II, da LC n. 75/1993. Disponibilização de 

documentos e informações mencionados na inicial. Atividade-fi m 

policial confi gurada. Recurso especial provido.

I - No caso concreto, o Ministério Público Federal impetrou 

mandado de segurança contra ato ilegal do Delegado-Chefe da 

Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria-RS, que teria obstado 

a disponibilização de documentos e informações requisitados pelo 

Parquet Federal no exercício da atividade de controle externo da 

atividade policial, especifi camente.
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II - A Justiça Federal do Estado do Rio Grande do Sul 

determinou ao Delegado-Chefe da DPF Santa Maria-MS que 

concedesse o acesso e cópias ao Ministério Público dos seguinteS 

documentos: a) relação de servidores e contratados em exercício na 

unidade, com especifi cação daqueles atualmente afastados; b) relação 

de coletes balísticos da unidade; c) pasta com ordens de missão policial 

(OMP) expedidas nos últimos 12 meses; d) livro de sindicâncias e 

processos disciplinares, bem assim autos de sindicâncias e processos 

disciplinares eventualmente em trâmite na delegacia; e) memorandos, 

ofícios, mensagens circulares, relatórios de missão policial e quaisquer 

outros documentos que envolvam comunicações ofi ciais, para que 

o próprio Ministério Público Federal avalie o interesse ao controle 

externo da atividade policial.

III - O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou, 

parcialmente, a decisão (fls. 366/393), limitando a análise pelo 

Ministério Público Federal apenas às pastas com ordens de missão 

policial (OMP), expedidas nos últimos 12 meses.

IV - Recurso Especial do MPF que alega, em síntese, que os 

documentos solicitados têm relação com a análise da atividade-fi m 

da Polícia Federal, que a fi scalização pretendida está inserida entre 

os deveres do Ministério Público no exercício do controle externo da 

atividade policial e que o pedido por ele formulado não é ilegal, sendo 

injustifi cável a recusa do Delegado-Chefe da DPF Santa Maria-RS.

V - O controle externo da atividade policial pelo Ministério 

Público está previsto expressamente no art. 129, VII, da Constituição 

Federal e disciplinado na Lei Complementar n. 75/1993.

VI - O Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, 

com o objetivo de disciplinar o controle externo da atividade policial 

pelo Ministério Público, editou a Resolução n. 20/2007, e estabeleceu 

nos arts. 2º, V e 5º, II, respectivamente: “O controle externo da 

atividade policial pelo Ministério Público tem como objetivo manter 

a regularidade e a adequação dos procedimentos empregados na 

execução da atividade policial, bem como a integração das funções 

do Ministério Público e das Polícias voltada para a persecução penal 

e o interesse público atentando, especialmente, para: a correção 

de irregularidades, ilegalidades ou de abuso de poder relacionados 
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à atividade de investigação criminal”; “Aos órgãos do Ministério 

Público, no exercício das funções de controle externo da atividade 

policial caberá: ter acesso a quaisquer documentos, informatizados 

ou não, relativos à atividade-fi m policial civil e militar, incluindo as 

de polícia técnica desempenhadas por outros órgãos (...)” Precedente: 

REsp 1.365.910/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ 

Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado 

em 05.04.2016, DJe 28.09.2016.

VII - Requisição de registros escritos elencados na inicial está 

em absoluta consonância com teor dos arts. 129, VII, da Constituição 

Federal, 3º e 9º da Lei Complementar n. 75/1993 e 5º, incisos II, III 

e VI, da Resolução n. 20/2007 do Conselho Nacional do Ministério 

Público.

VIII - Recurso especial conhecido e provido, com o 

restabelecimento da decisão federal de primeira instância.

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, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). 

Ministro(a)-Relator(a). Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, 

Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães (Presidente) votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

Dr(a). Mário Luiz Bonsaglia, pela parte recorrente: Ministério Público 

Federal

Dr(a). Saulo Lopes Marinho, pela parte recorrida: União

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

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 4.10.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: Originariamente, trata-se de mandado 

de segurança impetrado pelo Ministério Público Federal contra o eminente 
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Delegado-Chefe da Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria. À causa foi 

arbitrado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sustenta-se, em síntese, que se determinou, em 2010, a inspeção na 

Delegacia da Polícia Federal de Santa Maria, conforme o procedimento 

administrativo de controle externo (PACE), sob o 1.29.017.000117/2010-11, 

sendo comunicado previamente ao Chefe da mencionada Delegacia, com a 

solicitação da apresentação de documentos e informações necessárias para a 

realização do controle externo.

Na data prevista, porém, o Ministério Público Federal não pode dar 

continuidade à atividade, visto que foi negado o acesso aos registros escritos, o 

que caracterizaria ilegalidade do ato praticado pela apontada autoridade coatora.

No despacho de fl s.185, determinou-se a tramitação do feito em sigilo, a 

notifi cação da autoridade coatora, a intimação da Advocacia Geral da União-

AGU e a posterior vista ao Ministério Público Federal.

A Advocacia Geral da União-Procuradoria Seccional da União em Santa 

Maria/RS opinou pela denegação da segurança (fl s. 211/219).

A segurança foi concedida pela Justiça Federal do Estado do Rio Grande 

do Sul (fl s. 221/227), determinando que o Delegado-Chefe da Delegacia da 

Polícia Federal em Santa Maria concedesse o acesso e as cópias ao Ministério 

Público Federal aos seguintes documentos: a) relação de servidores e contratados 

em exercício na DPF/Santa Maria, com especifi cação daqueles atualmente 

afastados; b) relação de coletes balísticos na DPF/Santa Maria; c) pasta com 

ordens de missão policial-OMP expedidas nos últimos 12 (doze) meses; d) 

livro de sindicâncias e processos disciplinares, bem assim autos de sindicâncias e 

processos disciplinares eventualmente em trâmite na delegacia; e) memorandos, 

ofícios, mensagens circulares, relatórios de missão policial e quaisquer outros 

documentos que envolvam comunicações ofi ciais, para que o próprio Ministério 

Público Federal avalie o interesse ao controle externo da atividade policial.

Inconformada, a União ofereceu recurso de apelação (fl s. 259/275), tendo 

sido oferecidas as contrarrazões pelo Ministério Público Federal (fl s. 290/297).

Em parecer, a Procuradoria Regional da República da 4ª Região se 

manifestou pelo improvimento do recurso de apelação (fls. 307/331), nos 

termos assim ementados:

Administrativo. Mandado de segurança. Controle externo da atividade policial. 

Recusa ilegal de apresentação de documentos ao Ministério Público. Princípios da 

legalidade e publicidade. Improvimento da apelação.
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O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou, parcialmente, a 

decisão (fl s. 366/393), limitando a análise pelo Ministério Público Federal 

apenas das pastas com ordens de missão policial (OMP), expedidas nos últimos 

12 (doze) meses. Veja-se o teor da respectiva ementa:

Mandado de segurança. Sentença concessiva da ordem. Duplo grau de jurisdição. 

Poder-dever institucional do Ministério Público Federal de controle externo da 

atividade-fi m policial. Negativa de acesso a documentos e informações praticado 

com espeque em resolução interna.

O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário (fls. 

414/426), com fulcro nos artigos 102, inciso III, alínea a, e 129, inciso VII, 

ambos da Constituição Federal e o presente recurso especial, com fundamento 

no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal (fl s. 400/414).

Em resumo, alega o recorrente que: a) os documentos solicitados são 

necessários para analisar se as atividades realizadas pelo Departamento de 

Polícia estão sendo feitas de maneira correta; b) cabe ao Ministério Público 

exercer o controle externo da atividade policial, o que é trazido de forma ampla 

pela Lei Complementar n. 75/1993; c) a limitação da fi scalização à atividade-

fi m reduz a possiblidade do parquet de verifi car com precisão a qualidade dos 

trabalhos policiais; d) os documentos requeridos tem relação com a análise 

da atividade-fi m e, portanto, devem ser apresentados; e) dentre os deveres 

do Ministério Público, encontra-se a prevenção e a correção de ilegalidade 

ou de abuso de poder, o que se encaixa ao caso em comento; f ) ao velar pela 

regularidade da execução da atividade policial está se buscando o objetivo 

principal que é controle externo; g) nada há de ilegal no pedido formulado pelo 

Ministério Público Federal ao Delegado-chefe da Delegacial da Polícia Federal 

em questão, sendo sua recusa injustifi cável.

Nesse panorama, aponta violação de dispositivos da Lei Complementar n. 

75/1993, sustentando o cabimento do controle externo da atividade policial por 

parte do Ministério Público Federal.

Foram apresentadas contrarrazões pela União Federal (fl s. 434/443).

O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento e provimento do 

recurso especial (fl s. 479/484), em parecer assim ementado:

Recurso especial. Processual Civil. Mandado de segurança. Ministério Público. 

Controle externo da atividade policial. Art. 129, VII, da CF. Solicitações de documentos 

indispensáveis. Art. 9º, II, da LC n. 75/1993. - O controle externo da atividade policial 
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foi alçado pela Constituição de 1988 (inciso VII do artigo 129) como função 

institucional do Ministério Público, na forma da lei complementar normatizadora 

da organização e das atribuições do Ministério Público da União e dos Ministérios 

Públicos dos Estados. - “O Ministério Público da União exercerá o controle externo 

da atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais podendo 

[…] ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade-fi m policial” (art. 

9º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/1993). - Documentos e informações 

solicitados que são indispensáveis para a atuação do Ministério Público em seu 

mister constitucional, porquanto, através deles, poderá ter elementos sufi cientes 

para aferir se, em sua atividade-fi m, a Polícia Federal atuou dentro dos limites 

legais e constitucionais, vez que se objetiva com isso à preservação da ordem 

pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, bem como à 

prevenção e à correção de ilegalidade ou de abuso de poder (art. 3º, “a” e “b”, da LC 

n. 75/1993). - Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso especial.

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 deste recurso, 

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.

O art. 129, VII, da Constituição Federal é expresso ao dispor que compete 

ao Ministério Público exercer o controle externo da atividade policial. Veja-se.

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

[...]

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 

complementar mencionada no artigo anterior.

Por seu turno, a Lei Complementar n. 75/1993, em seu art. 3º, trouxe 

vetores a da função em comento, quais sejam:

[...] a) o respeito aos fundamentos do Estado Democrático de Direito, aos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios 

informadores das relações internacionais, bem como aos direitos assegurados na 

Constituição Federal e na lei; b) a p reservação da ordem pública, da incolumidade 
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das pessoas e do patrimônio público; c) a p revenção e a correção de ilegalidade ou 

de abuso de poder; d) a  indisponibilidade da persecução penal; e) a compet ência 

dos órgãos incumbidos da segurança pública.

No art. 9º do referido diploma legal, discriminaram-se prerrogativas 

na realização da controladoria, destacando-se o ingresso incondicionado em 

estabelecimentos policiais ou prisionais e o acesso aos documentos referentes à 

atividade fi m da polícia.

O art. 5º da Resolução n. 20/2007 do Conselho Nacional do Ministério 

Público se ocupou de esmiuçar os atos passíveis de realização no cumprimento 

desse mister de estatura constitucional:

Art. 5º Aos órgãos do Ministério Público, no exercício das funções de controle 

externo da atividade policial, caberá:

I – ter livre ingresso em estabelecimentos ou unidades policiais, civis ou 

aquartelamentos militares, bem como casas prisionais, cadeias públicas ou 

quaisquer outros estabelecimentos onde se encontrem pessoas custodiadas, 

detidas ou presas, a qualquer título, sem prejuízo das atribuições previstas na Lei 

de Execução Penal que forem afetadas a outros membros do Ministério Público;

II – ter acesso a quaisquer documentos, informatizados ou não, relativos à 

atividade fi m policial civil e militar, incluindo as de polícia técnica desempenhadas 

por outros órgãos, em especial:

a) ao registro de mandados de prisão;

b) ao registro de fi anças;

c) ao registro de armas, valores, substâncias entorpecentes, veículos e outros 

objetos apreendidos;

d) ao registro de ocorrências policiais, representações de ofendidos e notitia 

criminis;

e) ao registro de inquéritos policiais;

f ) ao registro de termos circunstanciados;

g) ao registro de cartas precatórias;

h) ao registro de diligências requisitadas pelo Ministério Público ou pela 

autoridade judicial;

i) aos registros e guias de encaminhamento de documentos ou objetos à 

perícia;

j) aos registros de autorizações judiciais para quebra de sigilo fi scal, bancário e 

de comunicações;

l) aos relatórios e soluções de sindicâncias fi ndas.
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III – acompanhar, quando necessária ou solicitada, a condução da investigação 

policial civil ou militar;

IV – requisitar à autoridade competente a instauração de inquérito policial 

ou inquérito policial militar sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício 

da atividade policial, ressalvada a hipótese em que os elementos colhidos sejam 

sufi cientes ao ajuizamento de ação penal;

V – requisitar informações, a serem prestadas pela autoridade, acerca de 

inquérito policial não concluído no prazo legal, bem assim requisitar sua imediata 

remessa ao Ministério Público ou Poder Judiciário, no estado em que se encontre;

VI – receber representação ou petição de qualquer pessoa ou entidade, 

por desrespeito aos direitos assegurados na Constituição Federal e nas leis, 

relacionados com o exercício da atividade policial;

VII – ter acesso ao preso, em qualquer momento;

VIII – ter acesso aos relatórios e laudos periciais, ainda que provisórios, 

incluindo documentos e objetos sujeitos à perícia, guardando, quanto ao 

conteúdo de documentos, o sigilo legal ou judicial que lhes sejam atribuídos, ou 

quando necessário à salvaguarda do procedimento investigatório.

No presente caso, o Ministério Público Federal requereu acesso aos 

seguintes documentos: a) relação de servidores e contratados em exercício 

na Delegacia da Polícia Federal de Santa maria, com especifi cação daqueles 

atualmente afastados; b) relação de coletes balísticos na Delegacia da Polícia 

Federal de Santa Maria; c) pasta com ordens de missão policial (OMP) expedidas 

nos últimos 12 (doze) meses; d) livro de sindicâncias e processos disciplinares, 

bem assim autos de sindicâncias e processos disciplinares eventualmente em 

trâmite na delegacia; e) memorando, ofícios, mensagens circulares, relatórios 

de missão policial e quaisquer outros documentos que envolvam comunicação 

ofi ciais, para que o próprio Ministério Público Federal avalie o interesse ao 

controle externo da atividade policial (fl s. 41/42).

Ao que se percebe, não há nenhuma requisição que envolva específi cos 

relatórios investigativos de inteligência policial. Ademais, a função constitucional 

de controladoria das atividades policiais atribuídas ao Parquet abrange a análise 

dos documentos relacionados na inicial do mandamus.

Saliente-se que a requisição dos registros escritos em comento está em 

absoluta consonância com teor dos citados arts. 129, VII, da Constituição 

Federal, 3º e 9º da Lei Complementar n. 75/1993 e 5º, incisos II, III e VI, da 

Resolução n. 20/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.
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Esse raciocínio jurídico não diferencia do adotado por esta Corte em 

recente precedente:

Administrativo. Constitucional. Recurso especial. Mandado de segurança. 

Controle externo da atividade policial pelo Ministério Público. Arts. 129, VII, da CF 

e 9º, II, da LC n. 75/1993. Ordem de Missão Policial (OMP). Atividade-fi m policial 

confi gurada. Recurso especial parcialmente provido.

1. No caso concreto, o Ministério Público Federal impetrou mandado de 

segurança contra ato ilegal do Delegado-Chefe da Delegacia de Polícia Federal 

em Santo Ângelo, que teria obstado, em razão dos termos da Resolução 1ª da 

Polícia Federal, a disponibilização de documentos e informações requisitados 

pelo Parquet Federal no exercício da atividade de controle externo da atividade 

policial, especifi camente: a) relação de servidores e contratados em exercício na 

unidade, com especifi cação daqueles atualmente afastados (em missão, reforço, 

operação, etc.); b) relação de coletes balísticos da unidade (especificando os 

vencidos e os dentro do prazo de validade); c) pasta com ordens de missão 

policial (OMP) expedidas nos últimos 12 (doze) meses; d) os seguintes livros 

(relativos aos últimos 12 meses): sindicâncias e procedimentos disciplinares.

2. O Parquet Federal, nesta Corte Superior, apresentou petição (fl s. 575/579) na 

qual noticiou que, dentre os pedidos de acesso aos documentos e informações 

formulados no mandado de segurança e que haviam sido obstados pelo órgão 

policial, “o único ponto que ainda apresenta resistência da Polícia Federal é a 

prestação de informações e apresentação dos documentos relativos às ordens de 

missão policial” (OMP)”.

3. Assim, no tocante aos pedidos especifi cados nas alíneas a, b e d acima 

indicadas, deve ser reconhecido que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal 

não mais divergem sobre a possibilidade de requisição de tais informações. Além 

disso, é necessário consignar que o Ministério Público também exerce a ampla 

fi scalização da administração pública, inclusive da Polícia Federal, por meio da Lei 

de Improbidade Administrativa, entre outras normas de controle administrativo.

4. No tópico remanescente do pedido inicial, indicado no item c (pasta de 

ordens de missão policial - OMP), o principal ponto a ser examinado na presente 

controvérsia passa pela análise do conceito de atividade-fi m policial.

5. O controle externo da atividade policial pelo Ministério Público está previsto 

expressamente no art. 129, VII, da Constituição Federal e disciplinado na Lei 

Complementar n. 75/1993.

6. A ordem de missão policial (OMP) é um documento de natureza policial e 

obrigatório em qualquer missão de policiais federais e tem por objetivo, entre 

outros, legitimar as ações dos integrantes da Polícia Federal em caráter ofi cial. As 

denominadas ordens de missão policial, relacionadas à atividade de investigação 

policial, representam direta intervenção no cotidiano dos cidadãos, a qual deve 
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estar sujeita ao controle de eventuais abusos ou irregularidades praticadas 

por seus agentes, ainda que realizadas em momento posterior, respeitada a 

necessidade de eventual sigilo ou urgência da missão.

7. Por outro lado, a realização de qualquer investigação policial, ainda que 

fora do âmbito do inquérito policial, em regra, deve estar sujeita ao controle 

do Ministério Público. Importante consignar que tal atividade, por óbvio, não 

está sujeita a competência fi scalizatória do Tribunal de Contas da União ou da 

Controladoria-Geral da União, como afi rmado pela Corte de origem.

8. O Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, com o objetivo de 

disciplinar o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, editou 

a Resolução n. 20/2007, e estabeleceu nos arts. 2º, V e 5º, II, respectivamente: “O 

controle externo da atividade policial pelo Ministério Público tem como objetivo 

manter a regularidade e a adequação dos procedimentos empregados na 

execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério 

Público e das Polícias voltada para a persecução penal e o interesse público 

atentando, especialmente, para: a correção de irregularidades, ilegalidades ou 

de abuso de poder relacionados à atividade de investigação criminal”; “Aos 

órgãos do Ministério Público, no exercício das funções de controle externo da 

atividade policial caberá: ter acesso a quaisquer documentos, informatizados ou 

não, relativos à atividade-fi m policial civil e militar, incluindo as de polícia técnica 

desempenhadas por outros órgãos (...)” (sem destaques no original).

9. Portanto, é manifesto que a pasta com ordens de missão policial (OMP) 

deve estar compreendida no conceito de atividade-fi m e, consequentemente, 

sujeita ao controle externo do Ministério Público, nos exatos termos previstos 

na Constituição Federal e regulados na LC 73/93, o que impõe à Polícia Federal o 

fornecimento ao Ministério Público Federal de todos os documentos relativos as 

ordens de missão policial (OMP).

10. Provimento parcial do recurso especial.

(REsp 1.365.910/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ acórdão Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05.04.2016, DJe 

28.09.2016) (grifos não constantes no original).

Ainda, em abalizado parecer, o Parquet consignou, verbis (fl s. 483-484):

Todos os documentos e informações solicitados, embora possam estar sujeitos 

ao crivo da fiscalização interna da Administração Pública, são indispensáveis 

para a atuação do Ministério Público em seu mister constitucional, porquanto, 

através deles, poderá ter elementos sufi cientes para aferir se, em sua atividade-

fi m, a Polícia Federal atuou dentro dos limites legais e constitucionais, vez que se 

objetiva com isso à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e 

do patrimônio público, bem como à prevenção e à correção de ilegalidade ou de 

abuso de poder (art. 3º, “a” e “b”, da LC n. 75/1993).
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Não se coaduna com a razoabilidade impedir ao Ministério Público Federal o 

acesso a documentos relevantes ao exercício da fi scalização externa da atividade 

policial.

[...]

Desse modo, o fornecimento dos documentos postulados pelo Parquet Federal 

decorre do que dispõe o art. 9º, inciso II, da Lei Complementar e, sobretudo, da 

norma constitucional insculpida no art. 129, VII, da Carta Magna.

Da mesma forma, orientou-se o Magistrado Federal de primeira instância 

(fl s. 224-226):

A expressão atividade-fi m aparece apenas no art. 9º, II, da Lei Complementar 

n. 75/1993, Estatuto do Ministério Público da União, do qual é componente o 

Ministério Publico Federal, ora impetrante.

Logo, impende saber, prefacialmente, o que é dita atividade policial invocada 

pelo Constituinte como objeto do controle externo a ser exercido pelo Ministério 

Público, para, a seguir, verifi car a compatibilidade da disposição constante da Lei 

Complementar n. 75/1993 com sua matriz constitucional.

A primeira tarefa é singela, pois a atividade policial acometida à Polícia Federal 

está descrita cristalinamente descrita no parágrafo primeiro do artigo 144 da 

Carta Republicana:

[...]

Eis o que a Constituição exprime como sendo a função precípua da Polícia 

Federal.

Deste modo, todo documento que indique o modo como vem a Polícia Federal 

investigando delitos de sua atribuição e de competência da Justiça Federal 

ou Eleitoral; prevenindo e reprimindo o tráfi co de drogas e o contrabando e 

descaminho; e exercendo o policiamento dos mares, fronteiras e aeroportos do 

país; estão ao livre acesso do Ministério Público, pois tal é, afi nal, sua atividade-

fi m.

Qualquer elemento com potencial de revelar o bom ou mau exercício dessas 

tarefas está sob o jugo do Ministério Público Federal. É assim que deve ser lido o 

art. 9º, II, da Lei Complementar n. 75/1993.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial interposto 

pelo Ministério Público Federal, para restabelecer integralmente a sentença 

concessiva da ordem.

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.569.208-RJ (2015/0298873-7)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Recorrente: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Recorrido: LBQ Engenharia Ltda

Advogado: Wania Alves Ribeiro e outro(s) - RJ071794

Interes.: Nelson Roberto Bornier de Oliveira

Interes.: Paulo Roberto Romualdo Monteiro

Interes.: Amaro José da Silva Filho

Interes.: César Mariano

Interes.: Marilia de Oliveira Machado

Interes.: Reilza da Silva Barbosa Moraes

Interes.: Delta Construções Ltda

Interes.: RJ Asfalto Engenharia Ltda

Interes.: Sermobe Engenharia e Construções Ltda

Interes.: Serpen Serviços Técnicos de Engenharia Ltda

Interes.: Prosete Projetos e Serviços Técnicos de Engenharia Ltda

Interes.: EBTE Empresa Brasileira de Terraplanagem e Engenharia S/A

Interes.: Oriente Construção Civil Ltda

Interes.: Masterpav Construtora Ltda

Interes.: Município de Nova Iguaçu

EMENTA

Processo Civil e Administrativo. Improbidade administrativa. 

Litisconsórcio passivo. Competência. Sujeito passivo originariamente 

Deputado Federal. Posterior reassunção do cargo de prefeito. 

Inexistência atual de qualquer vínculo com cargo político. Fato novo 

superveniente. Art. 462 do CPC/1973 e art. 493 do CPC/2015. 

Questão apreciável de ofício. Esvaziamento do debate a respeito 

de prerrogativa de foro. Competência do juízo de primeiro grau da 

Justiça Estadual do Rio de Janeiro.

I - Na origem, trata-se de ação civil pública proposta em face, 

dentre outros, da recorrida e de pessoa física que exercia o cargo de 

Deputado Federal.
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II - Fato novo conhecido de ofício. Inexistência atual de qualquer 

vínculo do ex-Deputado Federal a cargo político. Arts. 462 do 

CPC/1973 e 493 do CPC/2015.

III - Prejudicada a discussão acerca da competência para o 

processamento de ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa, sob a perspectiva de prerrogativa de foro de natureza 

política.

IV - Competência do juízo de primeiro grau da Justiça Estadual 

do Rio de Janeiro para conhecer, processar e julgar a ação de 

improbidade administrativa.

IV - Recurso especial conhecido e 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, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). 

Ministro(a)-Relator(a). Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, 

Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães (Presidente) votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

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

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 26.9.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: Originariamente, trata-se de recurso 

de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo oposto por LBQ 

Engenharia Ltda., em ação civil pública por improbidade administrativa 

interposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Aponta no referido recurso, em síntese, contrariedade à decisão liminar 

que deferiu o pedido do Parquet estadual, o qual afi rmou a existência de atos 

de improbidade administrativa em procedimentos licitatórios e na execução de 

obras públicas no Município de Nova Iguaçu.
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Prossegue afi rmando, ainda, a ilegitimidade ad causam para fi gurar no polo 

passivo da demanda, uma vez que, embora saísse vencedora da licitação referente 

às obras naquela municipalidade, a empresa não as executou e tampouco 

recebeu valores referentes a supostos serviços prestados. Além disso, defende 

que, como não houve delimitação do dano patrimonial efetivo e comprovado 

enriquecimento sem causa, bem como inexistência de periculum in mora, não 

deve ser imposta, a ela, a indisponibilidade de bens.

Em decisão (fls. 2.807/2.814), ante o reconhecimento de que um dos 

demandados da ação civil pública, Nelson Roberto Bornier de Oliveira, possuía 

foro por prerrogativa de função, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

remeteu os autos ao Supremo Tribunal Federal, em decisão assim ementada:

Agravo de instrumento. Incompetência do juízo. Questão de ordem arguída 

pela relatora na forma do artigo 31, inciso II do Regimento Interno desta e. 

Corte. Ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada contra ex-

prefeito, eleito e diplomado no cargo de Deputado Federal durante o curso 

da lide. Demanda que poderá ensejar a inelegibilidade e a perda do cargo. 

Competência do Supremo Tribunal Federal. Foro por prerrogativa de função. 

Declínio de competência em favor da Corte Suprema. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça e desta e. Corte.

A prerrogativa de foro estabelecida para agentes políticos é garantia que 

deriva do princípio do devido processo legal e confi gura tutela instrumental de 

ações propostas contra detentores de determinados cargos públicos, por força 

de disposições contidas na Constituição Federal. Foro privilegiado que também 

deve ser aplicado a Ações Civis Públicas por ato de improbidade administrativa, 

quando houver a possibilidade de a autoridade investigada perder o cargo ou 

o mandato. Reconhecimento de ofício da incompetência deste E. Tribunal de 

Justiça, declinando-a para o Supremo Tribunal Federal. Maioria.

O Ministério Público do Estado do Estado do Rio de Janeiro apresentou 

embargos de declaração (fl s. 2.817/2.819), os quais foram desprovidos (fl s. 

2.939/2.943).

Posteriormente, o Parquet estadual apresentou recurso extraordinário, 

com fulcro no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, bem como 

recurso especial, fundamentando-o com base no art. 105, inciso III, alínea ‘a’, do 

mesmo diploma normativo.

Sustenta violação aos preceitos normativos contidos nos arts. 462 e 555, §§ 

2º e 3º do Código de Processo Civil de 1973 (fl s. 2.975/2.988).

Em resumo, alega, a título de negativa de lei federal, que: a) houve ofensa 

ao princípio do juiz natural, uma vez que ocorreu alteração do quórum colegiado 
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que julgou o recurso de agravo de instrumento; b) o Tribunal a quo afi rmou 

posicionamento de não levar em consideração o fato de o réu Nelson Bornier 

perder a prerrogativa de função, opondo-se, desta forma, aos dispositivos que 

permitem ao magistrado a análise de fatos novos ao processo; c) não há se falar 

em foro por prerrogativa de função, uma vez que o réu não mais exerce o cargo 

de deputado federal.

Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro admitiu os recursos excepcionais apresentados (fl s. 2.992/2.994).

O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento parcial do apelo, 

e nessa extensão, pelo provimento do pedido apresentado (fl s. 3.016/3.023).

Direito público. Improbidade administrativa. Recurso especial (art. 105, inc. III, 

“a”, CF/1988). Ilegalidades em licitações de obras de drenagem, pavimentação e 

urbanização no Município de Nova Iguaçú/RJ. Agravo de instrumento. Ilegalidade 

na formação do órgão julgador. Questão de fato. Interpretação de direito 

legal. Impossibilidade na via especial. Súmulas 7, STJ, e 280, STF. Declínio de 

competência ao STF em razão da diplomação de corréu como deputado federal. 

Superveniente diplomação como prefeito municipal. Oposição de embargos 

declaratórios. Negativa da Corte em apreciar o fato superveniente modifi cativo. 

Competência absoluta. Foro por prerrogativa de função restrito à matéria criminal. 

Precedentes do STF e STJ.

- Parecer pelo conhecimento parcial do recurso e o provimento nessa extensão, 

para declarar a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

para processar e julgar o agravo de instrumento.

Proferiu-se despacho no sentido das partes se manifestarem com relação 

a fato novo (fl s. 3.024/3.027). Foram apresentadas manifestações pelo Parquet 

estadual (fls. 3.030/3.031), bem como pelo Ministério Público Federal 

(3.033/3.036).

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 deste 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.
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O presente recurso versa, em sua essência, sobre a consideração de fato 

novo pelo julgador e sua implicação para a defi nição da competência para o 

processamento e julgamento de demanda por improbidade administrativa.

O art. 462 do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à época previa, 

expressamente, que:

Art. 462. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, 

modificativo ou extintivo do direito influir na decisão da lide, caberá ao juiz 

tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de 

proferir a sentença.

Referida determinação encontra-se igualmente contemplada no Código 

de Processo Civil de 2015, exatamente em seu artigo 493, com a seguinte 

estruturação normativa:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, 

modifi cativo ou extintivo do direito infl uir no julgamento do mérito, caberá ao 

juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento 

de proferir a decisão.

Parágrafo único . Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre 

ele antes de decidir.

Em sede recursal, o art. 933 do Código de Processo Civil de 2015 aborda, 

expressamente, a necessidade da consideração de fato superveniente.

Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão 

recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada 

que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para 

que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 1º. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será 

imediatamente suspenso a fi m de que as partes se manifestem especifi camente.

§ 2º. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou 

encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, 

em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do 

julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores.

Em que pese o julgamento do recurso de agravo de instrumento já estivesse 

fi ndo, o Parquet levou a conhecimento a referida temática ao Tribunal de origem, 

de modo que a situação fática com repercussões jurídico-processuais deveria ser 

observada, ainda que por meio de embargos de declaração.
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Ora, se partir do referido dispositivo, o magistrado pode conhecer de 

ofício da referida temática, nenhum óbice há para o enfrentamento da questão 

por meio de aclaratórios, ainda mais considerando a possibilidade do referido 

recurso exercer função atípica, com inconteste atribuição de efeito modifi cativo/

infringente.

Não se pode olvidar, nesse contexto, da imprescindibilidade da máxima 

observância do princípio da economia processual.

Esse raciocínio jurídico não diferencia do adotado por esta Corte:

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental nos embargos de 

declaração no recurso especial. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. 

Violação do artigo 462 do CPC. Fato novo suscitado em sede de embargos de 

declaração. Análise. Possibilidade.

1. O fato novo, que pode infl uenciar no resultado da lide, pode ser alegado ainda 

em sede de Embargos de Declaração. Precedentes: REsp 1.071.891/SP, Rel. Ministro 

Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2010; REsp 1.245.063/RJ, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.11.2011; AgRg no REsp 1.259.745/RJ, Rel. 

Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 21.8.2013; REsp 1.461.382/SP, Rel. 

Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.10.2014.

2. No caso concreto, observa-se que com os embargos de declaração opostos 

na origem, a parte poderia, como o fez, suscitar a aplicação do artigo 462 do CPC, 

em face da repercussão direta da questão sobre o feito, mormente considerando 

que o fato novo ocorreu após a interposição da apelação, conforme se infere da 

documentação acostada aos aclaratórios.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1.326.180/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 

Primeira Turma, julgado em 18.11.2014, DJe 25.11.2014)

Processual Civil e Previdenciário. Agravo regimental nos embargos de 

declaração no recurso especial. Aposentadoria especial. Irretroatividade 

do Decreto n. 4.882/2003. Recurso Especial Repetitivo 1.398.260/PR. Fato 

superveniente. Artigo 462 do CPC. Observância. Novo perfil profissiográfico. 

Exposição a ruído superior a 90 dB. Valoração da prova. Possibilidade. Causa 

de pedir inalterada. Efeito modifi cativo ao julgado em sede de embargos de 

declaração. Cabimento. Agravo regimental não provido.

1. O presente agravo regimental do Instituto Nacional do Seguro Social objetiva 

afastar a decisão que em sede de embargos de declaração, observou o artigo 462 

do CPC, e deu efeito modifi cativo aos embargos de declaração, para reconhecer ao 

segurado o direito em ter a contagem especial de tempo de serviço sob ruído, pois 

aferido de forma pericial, que se submeteu à exposição superior a 90 dB.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

188

2. A prova apresentada de forma superveniente corresponde à sentença do 

trabalho, da qual foi elaborado novo perfi l profi ssiográfi co previdenciário do 

trabalhador segurado, tendo sido oportunizado contraditório no juízo próprio.

3. Conforme asseverado na decisão ora agravada, o acórdão proferido 

pelo Tribunal a quo reconheceu como tempo especial o período de 5.3.1997 a 

18.11.2003, mesmo tendo o Perfi l Profi ssiográfi co Previdenciário consignado que 

os níveis de ruído a que o segurado estava submetido eram inferiores a 90dB.

4. O STJ tem jurisprudência consolidada de que o Decreto n. 4.882/2003 

não pode retroagir, por isso foi retirado da contagem do tempo especial do 

trabalhador o período de 5.3.1997 a 18.11.2003, para fins de aposentadoria 

especial. Observância do REsp 1.401.619/RS.

5. A Justiça do Trabalho promoveu perícia técnica de engenharia do trabalho 

que concluiu que o real nível de exposição do autor não era de 86dB, mas de 

94,99dB. Por isso, a discussão acerca da irretroatividade do Decreto n. 4.882/2003 

se tornou inócua. O novo perfil profissiográfico, juntado aos autos de modo 

superveniente, deverá ser observado de forma plena no presente caso, a fi m 

de permitir o reconhecimento do tempo de serviço especial e a consequente 

concessão de aposentadoria especial.

6. O fato superveniente contido no artigo 462 do CPC deve ser considerado no 

momento do julgamento a fim de evitar decisões contraditórias e prestigiar os 

princípios da economia processual e da segurança jurídica.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1.457.154/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 17.12.2015, DJe 12.02.2016) (grifos não constantes 

no original).

Dessa forma, como, de fato, Nelson Roberto Bornier de Oliveira tomou, 

em momento posterior, nova posse no cargo de Prefeito de Nova Iguaçu, 

restaria automaticamente fulminado o entendimento do Tribunal a quo de 

prerrogativa de foro junto ao Pretório Excelso, devido ao natural afastamento do 

agente político da Câmara dos Deputados. Nesse sentido:

Processo Civil. Administrativo. Improbidade administrativa. Deputado Federal que 

retorna ao cargo de prefeito. Art. 462 do CPC. Fato superveniente. Reconhecimento. 

Ausência de prerrogativa de foro. Recurso especial provido.

1. Na hipótese, o Tribunal de origem, em questão de ordem no julgamento de 

agravo de instrumento, declarou a incompetência do juízo de primeiro grau para 

julgamento de agente público diplomado deputado federal.

2. Nos embargos de declaração, o Ministério Público apontou fato novo passível 

de modifi car tal entendimento, qual seja: a posse do recorrido no cargo de Prefeito 

de Nova Iguaçu em 1º de janeiro de 2013. Todavia, os aclaratórios foram rejeitados.
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3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, nos termos 

do art. 462 do Código de Processo Civil, o fato superveniente que possa infl uir na 

solução do litígio, deve ser considerado pelo Tribunal competente ao julgar a lide.

4. Não existe prerrogativa de foro no âmbito da ação de improbidade.

Precedentes.

Recurso especial provido.

(REsp 1.569.811/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado 

em 16.02.2016, DJe 24.02.2016) (grifos não constantes no original).

Assim, ainda que o Tribunal de origem entendesse pela existência de 

prerrogativa de foro decorrente da ocupação de cargo de Deputado Estadual 

para a ação de improbidade administrativa, o fato do sujeito passivo daquela 

demanda não mais estar exercendo tal função política implicaria no natural 

afastamento da competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento.

Não obstante, há fato novo a ser conhecido de ofício no presente 

julgamento, qual seja, Nelson Roberto Bornier de Oliveira não ostenta, frise-se, 

atualmente, qualquer cargo de agente político.

Desse modo, nos termos do atual art. 493 do Código de Processo Civil, 

deve-se reconhecer a inexistência de qualquer vínculo político da referida pessoa 

física e, consequentemente, estéril qualquer discussão a respeito da existência ou 

não de prerrogativa de foro decorrente de função política.

Impõe-se reconhecer, assim, a competência da Justiça Estadual de Rio de 

Janeiro, em primeiro grau de jurisdição, para o processamento e julgamento da 

presente demanda de improbidade administrativa.

Há se prosseguir, então, com o julgamento do recurso de agravo de 

instrumento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que tem como objeto a 

decisão de primeiro grau que recebeu a petição inicial da ação civil pública em 

questão.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial, a fi m de 

reconhecer a competência do primeiro grau de jurisdição da Justiça Estadual 

do Rio de Janeiro para o processamento e julgamento da ação de improbidade 

administrativa em questão, determinando-se, consequentemente, determinando-

se, consequentemente, o julgamento do recurso de agravo de instrumento junto 

ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.608.133-SP (2016/0160911-7)

Relatora: Ministra Assusete Magalhães

Recorrente: Município de São Paulo

Procurador: Cristiano de Arruda Barbirato e outro(s) - SP202307

Recorrido: Tertulino Ferreira da Silva Neto

Recorrido: Ademir Bonifacio

Recorrido: Alcides Pereira de Souza

Recorrido: Alvaro Antonio Xavier Biazioli

Recorrido: Aparecida Janete Laizo

Recorrido: Arnaldo da Silva

Recorrido: Augusto de Almeida Sobrinho

Recorrido: Carla Terezinha da Silva Nunes Clementino

Recorrido: Carlos Henrique Festi de Oliveira

Recorrido: Carmelita Ferreira Silva Bruno

Recorrido: Cecilia Pereira da Silva

Recorrido: Dorotea Janske Toth

Recorrido: Edimeire Batista Ribeiro Campos

Recorrido: Efi genia da Silva Sa

Recorrido: Emidio Souza Macedo

Recorrido: Francisco Ferreira de Souza

Recorrido: Henri Zalmer Fisch

Recorrido: Jorge Odair de Souza

Recorrido: Jose Avelino dos Santos

Recorrido: Jose Batista de Souza

Recorrido: Jose Eduardo Teixeira Xavier

Recorrido: Jose Luiz Ferreira

Recorrido: Jose Maria Ribeiro dos Santos

Recorrido: Leda Alem Gennari

Recorrido: Leocadio Soares da Silva

Recorrido: Lucia Brandalise

Recorrido: Luciene Ferreira dos Santos

Recorrido: Maria Aff onso Pinto

Recorrido: Maria Angelica de Oliveira Pinto
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Recorrido: Maria da Penha Goncalves Matias

Recorrido: Maria Goreti Lemos Cardoso

Recorrido: Maria Pereira Guimaraes

Recorrido: Maria Rainha Santos de Souza

Recorrido: Maria Tereza Cortez

Recorrido: Mario Soares Pereira

Recorrido: Marta Campagnoni Andrade

Recorrido: Maura Iclea Bagnatori

Recorrido: Milton da Paixao

Recorrido: Osana Rodrigues Machado

Recorrido: Paula Goes Pacheco

Recorrido: Paulo Landahl Cabral

Recorrido: Paulo Teixeira de Azevedo

Recorrido: Rute Soares Pereira

Recorrido: Silvia Helena Bonametti

Recorrido: Suzelei Rodrigues Venturi

Recorrido: Th erezinha Jardim Yazaki

Recorrido: Vicencia Aparecida Santamaria Puodzius

Recorrido: Vivaldo Martins Barbosa

Advogado: Severino Alves Ferreira - SP112813

EMENTA

Tributário e Processual Civil. Recurso especial. Ausência de 

prequestionamento dos arts. 111 do CTN e 6º da Lei n. 7.713/1988. 

Prequestionamento confi gurado, entretanto, em relação à alegada 

ofensa ao art. 43 do CTN. Possibilidade de retenção, na fonte, do 

imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes do pagamento 

extemporâneo, a servidores públicos, de rendimentos tributáveis, 

fora do contexto de exoneração ou demissão. Acórdão recorrido que 

diverge da jurisprudência fi rmada pelo STJ. Precedentes. Recurso 

especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, provido.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do CPC/1973.
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II. In casu, trata-se, na origem, de execução de sentença em 

ação ordinária, na qual servidores públicos pleiteiam diferenças 

remuneratórias, a título de reajustes, incluídos os acréscimos legais 

moratórios. Interposto Agravo de Instrumento, visando afastar a 

retenção do Imposto de Renda sobre os juros de mora, o Tribunal 

de origem deu provimento ao recurso, ao fundamento de que tais 

juros possuem natureza indenizatória. No Recurso Especial, além de 

divergência jurisprudencial, foi apontada violação aos arts. 43 e 111 do 

CTN e 6º da Lei n. 7.713/1988.

III. Em relação à alegada violação aos arts. 111 do CTN e 6º da 

Lei n. 7.713/1988, o Recurso Especial é inadmissível, por ausência de 

prequestionamento. Incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 282 

e 356 do STF. Contudo, quanto à alegada contrariedade ao art. 43 do 

CTN, o Recurso Especial preenche os requisitos de admissibilidade, 

inclusive o prequestionamento. Com efeito, o Tribunal de origem 

decidiu a questão federal infraconstitucional relativa à incidência, 

sobre os juros de mora, do Imposto de Renda, cujo fato gerador é 

defi nido no aludido dispositivo legal.

IV. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-

C do CPC/1973, o REsp 1.227.133/RS (Rel. p/ acórdão Ministro 

Cesar Asfor Rocha, DJe de 19.10.2011), proclamou que não incide 

Imposto de Renda sobre os juros moratórios vinculados a verbas 

trabalhistas reconhecidas em decisão judicial, quando pagos tais juros 

em contexto de rescisão do contrato de trabalho. No julgamento do 

REsp 1.089.720/RS (Rel. Ministro Mauro Cambpell Marques, DJe 

de 28.11.2012), a Primeira Seção reafi rmou a orientação do Recurso 

Especial repetitivo mencionado, ocasião em que deixou consignado 

que é legítima a tributação dos juros de mora pelo Imposto de Renda, 

salvo a existência de norma isentiva específi ca (art. 6º, V, da Lei n. 

7.713/1988, que isenta do Imposto de Renda inclusive os juros de 

mora devidos no contexto de rescisão do contrato de trabalho) ou a 

constatação de que a verba principal, a que se referem os juros, é isenta 

ou fora do campo de incidência do Imposto de Renda (tese em que o 

acessório segue o principal).

V. No caso, é fato incontroverso que as verbas em questão 

referem-se a diferenças, a título de reajustes remuneratórios, pagas 
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a destempo a servidores públicos, fora do contexto de exoneração ou 

demissão, bem como que os juros de mora não são incidentes sobre 

verbas principais isentas ou fora do campo de incidência do Imposto 

de Renda. Ao contrário, os juros decorrem do pagamento de verbas 

remuneratórias não isentas. Assim, é devido o pagamento, sobre essa 

parcela de juros de mora, do correspondente Imposto de Renda, na 

forma da jurisprudência. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 

897.171/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

de 06.09.2016; REsp 1.596.362/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 06.10.2016; AgRg no REsp 1.388.693/RS, 

Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 17.03.2016).

VI. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, 

provido, para reconhecer a possibilidade de retenção do Imposto de 

Renda, na fonte, sobre os juros de mora devidos aos contribuintes, 

ora recorridos, por ocasião do pagamento extemporâneo de seus 

rendimentos tributáveis.

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 provimento, 

nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin, Og Fernandes e 

Mauro Campbell Marques votaram com a Sra. Ministra Relatora.

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

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 28.9.2017

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Recurso Especial, 

interposto pelo Município de São Paulo, em 06.10.2014, com fundamento no art. 

105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, assim ementado:
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Agravo de instrumento. Ação ordinária em fase de execução. Magistrado 

que determinou que cabe ao advogado da parte exequente indicar ao banco 

depositário judicial, no ato do levantamento, o valor do imposto de renda.

Impossibilidade. Não incide imposto de renda sobre os valores recebidos a título 

de juros de mora, por terem natureza indenizatória. Precedentes do C.STJ e do E. TJSP. 

Recurso provido para reformar a decisão agravada no tocante à não incidência de 

imposto de renda sobre os juros de mora (fl . 426e).

No Recurso Especial, a parte recorrente apontou contrariedade aos arts. 43 

e 111 do CTN e 6º da Lei n. 7.713/1988, bem como divergência jurisprudencial, 

e apresentou as seguintes razões recursais:

Ao entender que os juros moratórios teriam caráter indenizatórios, neste caso, 

o Tribunal de Justiça de São Paulo deu interpretação divergente aos artigos 43 

e 111 do CTN e artigo 6º da Lei Federal n. 7.713/1988 daquela que lhe deu esse 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Embargos de Declaração 

no REsp 1.227.133-RS (Doc. 1), Embargos de Declaração no REsp 1.232.234-SC 

(Doc. 2), AgRg nos Embargos de Divergência em REsp 1.163.490-SC (Doc. 3), 

AgRg no REsp 1.348.003-PR (Doc. 4), em anexo colacionados, bem como violou os 

artigos 43 e 111 do CTN e artigo 6º da Lei Federal n. 7.713/1988.

(...)

O v. acórdão dos Embargos de Declaração no REsp 1.227.133-RS coloca uma 

pá de cal na discussão a respeito da extensão do quanto decidido: somente 

fi cou afastada a incidência do imposto de renda sobre os juros decorrentes de 

indenização paga por despedida ou rescisão do contrato de trabalho.

Contudo, o v. acórdão recorrido decidiu que não há que se falar em incidência 

do imposto de renda sobre os juros moratórios em razão de sua natureza 

indenizatória.

Assim, o acórdão recorrido, emanado do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao 

ampliar as hipóteses de isenção do Imposto de Renda sobre juros moratórios, 

divergiu da interpretação já fixada por esse Colendo superior Tribunal de 

Justiça que a limitou para os casos de despedida ou rescisão do contrato de 

trabalho, conforme supra descrito e transcrito. O v. acórdão recorrido decidiu, 

pois, contrariamente a esse entendimento, negando provimento pedido do 

Município de São Paulo que defendia, justamente, essa tese, em clara divergência 

jurisprudencial.

(...)

No presente caso, os juros moratórios estabelecidos na sentença decorrem do 

julgamento procedente do pedido das diferenças de reajuste salarial devidas aos 

servidores públicos no mês de fevereiro de 1995. A Municipalidade foi condenada 

a reajustar os salários dos agravantes, procedendo ao pagamento das parcelas 

atrasadas, acrescidas de juros moratórios.
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(...)

Por esta razão, é de rigor a reforma do v. acórdão, para o fim de coibir o 

estabelecimento de isenção tributária fora das hipóteses legais, eis que o julgado 

violou os artigos 43 e 111 do CTN e artigo 6º da Lei Federal n. 7.713/1988, na 

medida em que estendeu a isenção fora das hipótese permitidas pela legislação 

federal (fl s. 442/451e).

Por fi m, requereu “o conhecimento e integral provimento deste Recurso 

Especial, para reconhecer-se a divergência jurisprudencial apontada, bem como 

a violação aos artigos de lei federal apontados, restabelecendo-se, assim, a ordem 

jurídica violada, como medida de direito e inteira Justiça” (fl . 451e).

Apresentadas as contrarrazões (fls. 486/498e) e admitido o Recurso 

Especial (fl s. 515/516e), os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): O Recurso Especial deve 

ser parcialmente conhecido, e, nessa parte, provido.

De início, cumpre registrar que, nos presentes autos, a controvérsia consiste 

em defi nir se incide Imposto de Renda sobre juros de mora devidos, a servidores 

públicos, pelo pagamento extemporâneo de verbas remuneratórias, fora do 

contexto de exoneração, hipótese distinta, portanto, daquela tratada no REsp 

1.470.443/PR, afetado à Primeira Seção do STJ, sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, para fi xação de tese acerca da incidência, ou não, de Imposto de 

Renda, especifi camente sobre juros de mora devidos pelo pagamento, com 

atraso, de benefício previdenciário, como se constata por simples leitura da 

decisão monocrática de afetação, de 07.08.2014, a seguir reproduzida, na íntegra:

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional com fundamento 

no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão segundo o qual os 

juros moratórios são, por natureza, verba indenizatória que visa à compensação 

das perdas sofridas pelo credor em virtude do pagamento extemporâneo de seu 

crédito e que por tal motivo não estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda 

(e-STJ fl s. 349/356).

Os embargos declaratórios foram acolhidos apenas para efeito de 

prequestionamento pelo Tribunal de origem (e-STJ fl s. 375/379).
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No recurso especial, aponta contrariedade ao art. 535, II, do Código de 

Processo Civil. Também indica contrariedade aos arts. 43, II, 97, VI, e 111, II, do 

Código Tributário Nacional, 6º e 12, da Lei n. 7.713/1988, 46, da Lei n. 8.541/1992, 

e 39, XVI a XXIV, e 43, I e XVI, § 3º, do Decreto n. 3.000/1999, art. 16, parágrafo 

único, da Lei n. 4.506/1964 e defende a incidência do Imposto de Renda sobre os 

juros moratórios decorrentes de benefi cios previdenciários pagos em atraso pelo 

INSS, pois não há qualquer dispositivo legal que autorize no caso a isenção de 

Imposto de Renda pelo recebimento de verba de indenização (e-STJ fl s. 386/400).

Contrarrazões nas e-STJ fl s. 504/511.

O recurso foi admitido na Corte de Origem (e-STJ fl s. 518/520).

É o relatório.

Verifi ca-se que o tema do recurso, apesar de repetitivo no âmbito da Primeira 

Seção do STJ, ainda não foi submetido a julgamento pelo novo procedimento do 

artigo 543-C do Código de Processo Civil, regulamentado pela Resolução STJ n. 

8/2008. Observo ser tema distinto daquele enfrentado no recurso representativo 

da controvérsia REsp 1.227.133-RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 

Rel. p/acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 28.9.2011, pois este versa sobre 

a regra geral de incidência do imposto de renda sobre juros de mora, com foco nos 

juros incidentes sobre benefícios previdenciários pagos em atraso e aquele versava 

sobre a não-incidência de Imposto de Renda sobre juros de mora exclusivamente 

quando pagos no contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho.

Ante o exposto, recebo o recurso especial como emblemático da controvérsia, 

a ser dirimida pela Primeira Seção, adotando-se as seguintes providências:

a) comunique-se, com cópia da presente decisão, aos Ministros da Primeira 

Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de 

Justiça, nos termos do art. 2º, § 2º, da Resolução STJ n. 8/2008 e para os fi ns neles 

previstos;

b) suspenda-se o julgamento dos demais recursos sobre a matéria versada no 

presente recurso especial, consoante preceitua o § 2º do art. 2º da Resolução STJ 

n. 8/2008;

c) dê-se vista ao Ministério Público Federal para parecer, em quinze dias, nos 

termos do art. 3º, II, da Resolução STJ n. 8/2008.

Publique-se. Intimem-se.

Demonstrada a distinção acima, impende salientar que a Segunda Turma 

desta Corte tem decidido Recursos Especiais que versam sobre hipóteses 

idênticas à dos presentes autos, como evidenciam as seguintes ementas:

Processual Civil e Tributário. Imposto de renda. Incidência sobre juros de mora. 

Verba salarial de servidor público paga com atraso. Entendimento pacificado na 

Primeira Seção do STJ.
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1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, como recurso repetitivo, o REsp 1.227.133/

RS (DJe de 19.10.2011), proclamou que não incide Imposto de Renda sobre os juros 

moratórios vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial, quando 

pagos tais juros em contexto de rescisão do contrato de trabalho. No julgamento 

do REsp 1.089.720/RS (DJe de 28.11.2012), a Primeira Seção do STJ reafirmou a 

orientação do recurso repetitivo acima, ocasião em que deixou consignado que é 

legítima a tributação dos juros de mora pelo Imposto de Renda, salvo a existência de 

norma isentiva específi ca (art. 6º, V, da Lei n. 7.713/1988, que desobriga do imposto 

de renda inclusive os juros de mora devidos no contexto de rescisão do contrato de 

trabalho) ou a constatação de que a verba principal, a que se referem os juros, é 

isenta ou fora do campo de incidência do imposto de renda (tese em que o acessório 

segue o principal).

2. No caso, em que se trata de juros de mora devidos pelo pagamento 

extemporâneo de verbas remuneratórias de servidores públicos, incide imposto de 

renda sobre tais juros.

3. Agravo Interno não provido (STJ, AgInt no AREsp 897.171/SP, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 06.09.2016).

Recurso especial. Tributário. Imposto de renda sobre os juros de mora percebidos 

em reclamação trabalhista. Regra geral: incidência. Exceções: rescisão do contrato 

de trabalho e verba principal isenta. Recurso representativo da controvérsia REsp 

1.089.720/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques. Caso concreto que não se enquadra 

nas hipóteses de exceção: diferenças salariais devidas a servidor público.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 

1.089.720/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10.10.2012 concluiu 

que, em regra, incide IR sobre juros de mora percebidos em reclamatória trabalhista, 

ressalvando apenas algumas exceções: a) não incide a referida exação sobre os 

juros mora percebidos na situação de rescisão do contrato de trabalho e b) deve-se 

observar a natureza da verba principal, tendo em vista que os juros de mora seguem 

a sorte desta.

2. In casu, é incontroverso que os juros de mora decorrem de diferenças salariais 

pertencentes a servidor público, o que autoriza a incidência tributária sobre os 

acessórios da verba principal (REsp 1.320.434/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe 20.5.2013; AgRg no REsp 1.296.231/PR, Rel. Ministro Ari 

Pargendler, Primeira Turma, DJe 30.10.2013).

3. Recurso Especial provido para afastar o caráter indenizatório declarado dos 

juros de mora e reconhecer a incidência do Imposto de Renda sobre tal rubrica 

(STJ, REsp 1.596.362/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

06.10.2016).

Tributário e Processual Civil. Recurso especial. Ausência de comprovação da 

divergência jurisprudencial. Falta de prequestionamento dos arts. 111 do CTN, 
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16 da Lei n. 4.506/1964 e 884 do Código Civil. Prequestionamento confi gurado, 

entretanto, em relação à alegada ofensa ao art. 43 do CTN. Possibilidade de 

retenção, na fonte, do imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes do 

pagamento extemporâneo, a servidores públicos, de rendimentos tributáveis, 

fora do contexto de exoneração ou demissão. Acórdão recorrido que diverge da 

jurisprudência firmada pelo STJ. Precedentes. Recurso especial parcialmente 

conhecido, e, nessa parte, provido.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do 

CPC/1973.

II. In casu, trata-se, na origem, de execução de sentença em ação ordinária, na 

qual servidores públicos pleiteiam diferenças remuneratórias, a título de reajustes, 

incluídos os acréscimos legais moratórios. Interposto Agravo de Instrumento, visando 

afastar a retenção do Imposto de Renda sobre os juros de mora, o Tribunal de origem 

deu provimento ao recurso, ao fundamento de que tais juros possuem natureza 

indenizatória. No Recurso Especial, além de divergência jurisprudencial, foi apontada 

violação aos arts. 43 e 111 do CTN, 16 da Lei n. 4.506/1964 e 884 do Código Civil.

III. Quanto à interposição do Recurso Especial fundada no art. 105, III, c, da 

CF/1988, a parte recorrente não comprovou a divergência jurisprudencial, na 

forma prevista no art. 541, parágrafo único, do CPC/1973. Em relação à alegada 

violação aos arts. 111 do CTN, 16 da Lei n. 4.506/1964 e 884 do Código Civil – os 

quais sequer foram invocados, em 2º Grau, nos Embargos de Declaração –, o 

Recurso Especial é inadmissível, por ausência de prequestionamento. Incidem, na 

espécie, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF. Contudo, quanto à alegada 

contrariedade ao art. 43 do CTN, o Recurso Especial preenche os requisitos 

de admissibilidade, inclusive o prequestionamento. Com efeito, o Tribunal de 

origem decidiu a questão federal infraconstitucional relativa à incidência, sobre 

os juros de mora, do Imposto de Renda, cujo fato gerador é defi nido no aludido 

dispositivo legal.

IV. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, o 

REsp 1.227.133/RS (Rel. p/ acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe de 19.10.2011), 

proclamou que não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios vinculados 

a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial, quando pagos tais juros em 

contexto de rescisão do contrato de trabalho. No julgamento do REsp 1.089.720/

RS (Rel. Ministro Mauro Cambpell Marques, DJe de 28.11.2012), a Primeira Seção 

reafi rmou a orientação do Recurso Especial repetitivo mencionado, ocasião em que 

deixou consignado que é legítima a tributação dos juros de mora pelo Imposto de 

Renda, salvo a existência de norma isentiva específi ca (art. 6º, V, da Lei n. 7.713/1988, 

que isenta do Imposto de Renda inclusive os juros de mora devidos no contexto de 

rescisão do contrato de trabalho) ou a constatação de que a verba principal, a que se 

referem os juros, é isenta ou fora do campo de incidência do Imposto de Renda (tese 

em que o acessório segue o principal).
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V. No caso, é fato incontroverso que as verbas em questão referem-se a diferenças, 

a título de reajustes remuneratórios, pagas a destempo a servidores públicos, fora 

do contexto de exoneração ou demissão, bem como que os juros de mora não são 

incidentes sobre verbas principais isentas ou fora do campo de incidência do Imposto 

de Renda. Ao contrário, os juros decorrem do pagamento de verbas remuneratórias 

não isentas. Assim, é devido o pagamento, sobre essa parcela de juros de mora, 

do correspondente Imposto de Renda, na forma da jurisprudência colacionada. 

Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 897.171/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 06.09.2016; REsp 1.596.362/SP, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe de 06.10.2016; AgRg no REsp 1.388.693/RS, Rel. 

Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 17.03.2016).

VI. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, provido, para 

reconhecer a possibilidade de retenção do Imposto de Renda, na fonte, sobre 

os juros de mora devidos aos contribuintes, ora recorridos, por ocasião do 

pagamento extemporâneo de seus rendimentos tributáveis (STJ, REsp 1.524.029/

SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 16.08.2017).

Nos termos do art. 255, § 5º, do Regimento Interno do STJ, no julgamento 

do Recurso Especial verifi car-se-á, preliminarmente, se o recurso é cabível. 

Decidida a preliminar pelo cabimento, será julgada a causa, com aplicação do 

direito à espécie.

Na hipótese dos autos, trata-se, na origem, de execução de sentença em ação 

ordinária, na qual os servidores públicos municipais, ora recorridos, pleiteiam 

diferenças remuneratórias, a título de reajustes, incluídos os acréscimos legais 

moratórios. Interposto Agravo de Instrumento, visando afastar a retenção do 

Imposto de Renda sobre os juros de mora, o Tribunal de origem deu provimento 

ao recurso, ao fundamento de que tais juros possuem natureza indenizatória.

Em relação à alegada violação aos arts. 111 do CTN e 6º da Lei n. 

7.713/1988, o Recurso Especial é inadmissível, por ausência de 

prequestionamento. Incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do 

STF.

Contudo, quanto à alegada contrariedade ao art. 43 do CTN, 

o Recurso Especial preenche os requisitos de admissibilidade, inclusive o 

prequestionamento. Com efeito, o Tribunal de origem decidiu a questão federal 

infraconstitucional relativa à incidência, sobre os juros de mora, do Imposto de 

Renda, cujo fato gerador é defi nido no aludido dispositivo legal.

Uma vez demonstrado o cabimento do recurso, passa-se, a seguir, ao 

julgamento do mérito recursal, com aplicação das disposições normativas 

incidentes, na espécie, na forma do art. 255, § 5º, do Regimento Interno do STJ.
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Em consonância com o art. 16, parágrafo único, da Lei n. 4.506/1964, 

regulamentado pelos arts. 43, § 3º, 55, XIV, 56, caput, parte fi nal, e 72 do 

Decreto n. 3.000/1999, serão considerados rendimentos tributáveis a atualização 

monetária, os juros de mora e quaisquer outras indenizações, pelo atraso no 

pagamento de verbas remuneratórias sujeitas à tributação.

Nos termos do art. 16, caput, XI, da Lei n. 4.506/1964, serão classifi cados 

como rendimentos do trabalho assalariado, para fi ns de incidência do Imposto 

de 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 pensões, civis ou militares de qualquer natureza, meios-soldos e 

quaisquer outros proventos recebidos do antigo empregador, de institutos, caixas 

de aposentadorias ou de entidades governamentais, em virtude de empregos, 

cargos ou funções exercidas no passado.

Em conformidade com os arts. 43 do CTN, 16, parágrafo único, da Lei n. 

4.506/1964, e 6º, V, da Lei n. 7.713/1988, a Primeira Seção do STJ, ao julgar, 

sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, o REsp 1.227.133/RS (Rel. p/ acórdão 

Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe de 19.10.2011), proclamou que não incide 

Imposto de Renda sobre os juros moratórios vinculados a verbas trabalhistas 

reconhecidas em decisão judicial, quando pagos tais juros em contexto de 

rescisão do contrato de trabalho.

Os limites objetivos da eficácia vinculativa do que ficou decidido no 

supracitado Recurso Especial repetitivo foram posteriormente descritos, pela 

Primeira Seção do STJ, nos seguintes precedentes: REsp 1.089.720/RS, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 28.11.2012; AgRg nos EREsp 

1.086.544/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 06.03.2013; AgRg 

nos EREsp 1.009.893/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, DJe de 13.05.2013.

Nos autos do supracitado REsp 1.089.720/RS, a Primeira Seção reafi rmou 

a jurisprudência firmada no retromencionado Recurso Especial repetitivo, 

ocasião em que deixou consignado que é legítima a tributação dos juros de mora 

pelo Imposto de Renda, salvo a existência de norma isentiva específi ca (art. 6º, 

V, da Lei n. 7.713/1988, que isenta do Imposto de Renda inclusive os juros de 

mora devidos no contexto de rescisão do contrato de trabalho) ou a constatação 

de que a verba principal, a que se referem os juros, é isenta ou fora do campo 

de incidência do Imposto de Renda (tese em que o acessório segue o principal).

Confi ra-se a ementa do aludido REsp 1.089.720/RS:

Processual Civil. Tributário. Violação ao art. 535, do CPC. Alegações genéricas. 

Súmula n. 284/STF. Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF. Regra geral de 
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incidência sobre juros de mora. Preservação da tese julgada no recurso representativo 

da controvérsia REsp n. 1.227.133-RS no sentido da isenção do IR sobre os juros de 

mora pagos no contexto de perda do emprego. Adoção de forma cumulativa da 

tese do accessorium sequitur suum principale para isentar do IR os juros de mora 

incidentes sobre verba isenta ou fora do campo de incidência do IR.

1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao 

art. 535, do CPC, sem, na própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a 

contradição ou a omissão ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, 

bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. 

Incidência da Súmula n. 284/STF.

2. Regra geral: incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do art. 16, caput 

e parágrafo único, da Lei n. 4.506/1964, inclusive quando reconhecidos em 

reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza indenizatória reconhecida pelo 

mesmo dispositivo legal (matéria ainda não pacifi cada em recurso representativo 

da controvérsia).

3. Primeira exceção: são isentos de IRPF os juros de mora quando pagos no contexto 

de despedida ou rescisão do contrato de trabalho, em reclamatórias trabalhistas ou 

não. Isto é, quando o trabalhador perde o emprego, os juros de mora incidentes sobre 

as verbas remuneratórias ou indenizatórias que lhe são pagas são isentos de imposto 

de renda. A isenção é circunstancial para proteger o trabalhador em uma situação 

sócio-econômica desfavorável (perda do emprego), daí a incidência do art. 6º, 

V, da Lei n. 7.713/1988. Nesse sentido, quando reconhecidos em reclamatória 

trabalhista, não basta haver a ação trabalhista, é preciso que a reclamatória se refi ra 

também às verbas decorrentes da perda do emprego, sejam indenizatórias, sejam 

remuneratórias (matéria já pacifi cada no recurso representativo da controvérsia REsp 

n. 1.227.133-RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/acórdão Min. 

Cesar Asfor Rocha, julgado em 28.9.2011).

3.1. Nem todas as reclamatórias trabalhistas discutem verbas de despedida ou 

rescisão de contrato de trabalho, ali podem ser discutidas outras verbas ou haver o 

contexto de continuidade do vínculo empregatício. A discussão exclusiva de verbas 

dissociadas do fi m do vínculo empregatício exclui a incidência do art. 6º, inciso V, da 

Lei n. 7.713/1988.

3.2. O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6º, inciso V, da Lei n. 

7.713/1988 é haver a perda do emprego e a fi xação das verbas respectivas, em juízo 

ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes sobre as 

verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre as verbas 

não isentas.

4. Segunda exceção: são isentos do imposto de renda os juros de mora incidentes 

sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do IR, mesmo 

quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho 

(circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra do ‘accessorium 

sequitur suum principale’.
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5. Em que pese haver nos autos verbas reconhecidas em reclamatória 

trabalhista, não restou demonstrado que o foram no contexto de despedida 

ou rescisão do contrato de trabalho (circunstância de perda do emprego). 

Sendo assim, é inaplicável a isenção apontada no item ‘3’, subsistindo a isenção 

decorrente do item ‘4’ exclusivamente quanto às verbas do FGTS e respectiva 

correção monetária FADT que, consoante o art. 28 e parágrafo único, da Lei n. 

8.036/1990, são isentas.

6. Quadro para o caso concreto onde não houve rescisão do contrato de trabalho:

• Principal: Horas-extras (verba remuneratória não isenta) = Incide imposto de 

renda;

• Acessório: Juros de mora sobre horas-extras (lucros cessantes não isentos) = 

Incide imposto de renda;

• Principal: Décimo-terceiro salário (verba remuneratória não isenta) = Incide 

imposto de renda;

• Acessório: Juros de mora sobre décimo-terceiro salário (lucros cessantes não 

isentos) = Incide imposto de renda;

• Principal: FGTS (verba remuneratória isenta) = Isento do imposto de renda (art. 

28, parágrafo único, da Lei n. 8.036/1990);

• Acessório: Juros de mora sobre o FGTS (lucros cessantes) = Isento do imposto de 

renda (acessório segue o principal).

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente 

provido (STJ, REsp 1.089.720/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira 

Seção, DJe de 28.11.2012).

Independentemente da natureza indenizatória dos juros de mora, tanto 

no regime do atual Código Civil (art. 404), quanto no do Código de 1916 (art. 

1.061), a Primeira Seção decidiu que, fora do contexto de rescisão do contrato 

de trabalho, os juros moratórios pelo atraso no pagamento das remunerações 

tributadas são também considerados rendimentos tributáveis, pois confi guram 

acréscimo patrimonial e não estão benefi ciados por isenção.

De fato, nos termos do art. 55, XIV, do Decreto n. 3.000/1999, são 

tributáveis os juros moratórios, inclusive os que resultarem de sentença, e 

quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento, exceto aqueles 

correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis. 

Assim, ressalvada a hipótese de isenção, prevista no art. 6º, V, da Lei n. 

7.713/1988, incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios devidos pelo 

atraso no pagamento de rendimentos tributáveis (§ 3º do art. 43 do Decreto n. 

3.000/1999, que possui, como fundamento legal, o parágrafo único do art. 16 da 

Lei n. 4.506/1964).
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Nos autos do REsp 1.227.133/RS e do REsp 1.089.720/RS, fi cou anotado, 

inclusive, que o art. 46, § 1º, I, da Lei n. 8.541/1992 em nada altera o panorama 

acima delineado, pois o aludido dispositivo apenas trata sobre técnica de 

tributação.

De outra parte, em se tratando de juros de mora pelo atraso no pagamento 

de rendimentos tributáveis, fora do contexto de rescisão do contrato de trabalho, 

“para se afastar a regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre os 

juros moratórios com base no entendimento de que tais juros estariam fora do 

campo de incidência delimitado pelo art. 153, III, da Constituição da República, 

far-se-ia necessário declarar inconstitucionais o parágrafo único do art. 16 

da Lei Federal n. 4.506/1964 e o § 3º do art. 43 do Decreto n. 3.000/1999, 

o que somente poderia ser feito com observância do disposto no art. 97 da 

Constituição, consoante enuncia a Súmula Vinculante 10/STF. Mas não é o caso, 

dada a compatibilidade do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 4.506/1964 e do § 3º do 

art. 43 do Decreto n. 3.000/1999 com os arts. 43 do CTN, 153, III, da Constituição, e 

404 do Código Civil” (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.420.166/SC, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17.03.2014).

Especifi camente nas hipóteses que não se referem a verbas trabalhistas, 

devidas em contexto de despedida ou rescisão de contrato de trabalho, e sim 

em sede de reconhecimento do direito ao percebimento de importâncias 

remuneratórias não pagas, pelo Poder Público, no tempo devido, a servidor 

público, este Tribunal entende que os juros de mora escapam da isenção prevista 

no art. 6º, V, da Lei n. 7.713/1988, como demonstram as ementas dos seguintes 

precedentes:

Processual Civil e Tributário. Imposto de renda. Incidência sobre juros de mora. 

Verba salarial de servidor público pago com atraso. Entendimento pacificado na 

Primeira Seção do STJ.

1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, como recurso repetitivo, o REsp 

1.227.133/RS (DJe de 19.10.2011), proclamou que não incide Imposto de Renda 

sobre os juros moratórios vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em 

decisão judicial, quando pagos tais juros em contexto de rescisão do contrato de 

trabalho. No julgamento do REsp 1.089.720/RS (DJe de 28.11.2012), a Primeira Seção 

do STJ reafi rmou a orientação do recurso repetitivo acima, ocasião em que deixou 

consignado que é legítima a tributação dos juros de mora pelo Imposto de Renda, 

salvo a existência de norma isentiva específi ca (art. 6º, V, da Lei n. 7.713/1988, que 

isenta do imposto de renda inclusive os juros de mora devidos no contexto de rescisão 

do contrato de trabalho) ou a constatação de que a verba principal, a que se referem 

os juros, é isenta ou fora do campo de incidência do imposto de renda (tese em que o 

acessório segue o principal).
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2. No caso, em que se trata de juros de mora devidos pelo pagamento 

extemporâneo de verbas remuneratórias, fora do contexto de rescisão do contrato de 

trabalho, incide imposto de renda sobre tais juros.

3. Recurso Especial provido (STJ, REsp 1.492.830/RS, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe de 04.12.2014).

Tributário. Agravo regimental em recurso especial. Pagamento de verbas 

atrasadas (28,86%) fora do contexto de rescisão do contrato de trabalho. Juros de 

mora. Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF. Regra geral de incidência, mesmo em 

se tratando de verba indenizatória. Art. 16, XI e parágrafo único, da Lei n. 4.506/1964.

1. Regra geral, incide imposto de renda sobre juros de mora a teor do art. 16, 

parágrafo único, da Lei n. 4.506/1964: “Serão também classifi cados como rendimentos 

de trabalho assalariado os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo 

atraso no pagamento das remunerações previstas neste artigo”. Jurisprudência 

uniformizada no REsp 1.089.720-RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, julgado em 10.10.2012.

2. Primeira exceção: não incide imposto de renda sobre os juros de mora 

decorrentes de verbas trabalhistas pagas no contexto de despedida ou rescisão 

do contrato de trabalho consoante o art. 6º, inciso V, da Lei n. 7.713/1988. 

Jurisprudência uniformizada no recurso representativo da controvérsia REsp 

1.227.133 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/ acórdão Min. 

Cesar Asfor Rocha, julgado em 28.9.2011.

3. Segunda exceção: são isentos do imposto de renda os juros de mora 

incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do 

IR, conforme a regra do accessorium sequitur suum principale. Jurisprudência 

uniformizada no REsp n. 1.089.720-RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, julgado em 10.10.2012.

4. Hipótese dos autos que se refere ao pagamento atrasado do reajuste de 28,86% 

devido a servidor público, circunstância que escapa da isenção do imposto de renda. 

Incidência da regra geral constante do art. 16, inciso XI, e parágrafo único, da Lei n. 

4.506/1964.

5. Ficam ressalvados da tributação pelo imposto de renda a remuneração/

proventos e os juros de mora respectivos, se integrarem a faixa de isenção, fato 

a ser observado no momento da liquidação do julgado pela instância ordinária.

6. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no REsp 1.451.988/

RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 1º.09.2014).

Tributário. Embargos declaratórios no recurso especial recebidos como agravo 

regimental. Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF. Regra geral de incidência 

sobre juros de mora, mesmo em se tratando de verba indenizatória. Art. 16, caput e 

parágrafo único da Lei n. 4.506/1964. Caso de juros de mora decorrentes de verbas 

remuneratórias pagas em atraso a servidor público.
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1. Regra-geral, incide imposto de renda sobre juros de mora a teor do art. 16, 

parágrafo único, da Lei n. 4.506/1964: “Serão também classifi cados como rendimentos 

de trabalho assalariado os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo 

atraso no pagamento das remunerações previstas neste artigo”. Jurisprudência 

uniformizada no REsp 1.089.720/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, julgado em 10.10.2012.

2. Primeira exceção: não incide imposto de renda sobre os juros de mora 

decorrentes de verbas trabalhistas pagas no contexto de despedida ou rescisão 

do contrato de trabalho consoante o art. 6º, inciso V, da Lei n. 7.713/1988. 

Jurisprudência uniformizada no recurso representativo da controvérsia REsp 

1.227.133/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/acórdão Min. 

Cesar Asfor Rocha, julgado em 28.9.2011.

3. Segunda exceção: são isentos do imposto de renda os juros de mora 

incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do 

IR, conforme a regra do “accessorium sequitur suum principale”. Jurisprudência 

uniformizada no REsp 1.089.720/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, julgado em 10.10.2012.

4. Caso concreto em que se discute a incidência do imposto de renda sobre os 

juros de mora decorrentes de verbas remuneratórias de servidores públicos pagas 

em atraso. Incidência da regra-geral constante do art. 16, parágrafo único, da Lei n. 

4.506/1964.

5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual se 

nega provimento (STJ, EDcl no REsp 1.431.653/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe de 02.04.2014).

No caso, é fato incontroverso que as verbas em questão referem-se a 

diferenças, a título de reajustes remuneratórios, pagas a destempo a servidores 

públicos, fora do contexto de exoneração ou demissão (fl . 427e), bem como que 

os juros de mora não são incidentes sobre verbas principais isentas ou fora do 

campo de incidência do Imposto de Renda. Ao contrário, os juros decorrem do 

pagamento de verbas remuneratórias não isentas. Assim, é devido o pagamento, 

sobre essa parcela de juros de mora, do correspondente Imposto de Renda, na 

forma da jurisprudência colacionada.

Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial, e, nessa parte, 

dou-lhe provimento, para reconhecer a possibilidade de retenção do Imposto de 

Renda, na fonte, sobre os juros de mora devidos aos contribuintes, ora recorridos, 

por ocasião do pagamento extemporâneo de seus rendimentos tributáveis.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.629.050-CE (2016/0255703-9)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Sanfarma Santo Antônio Farmacêutica Ltda

Advogados: Gustavo Hitzschky Fernandes Vieira Júnior - CE017561

Bruno Murilo Rodrigues de Oliveira - CE027480

Recorrido: Agência Nacional de Vigilância Sanitária

EMENTA

Processual Civil. Recurso especial. Submissão à regra prevista no 

Enunciado Administrativo 03/STJ. Tributário. Taxa de fi scalização 

de vigilância sanitária. Matriz e fi liais. Exercício do poder de polícia. 

Fato gerador individualizado em relação a cada estabelecimento. 

Ofensa ao princípio da legalidade. Não ocorrência.

1.  O fato gerador da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária, 

conforme previsto pelo art. 23, §§ 1º e 2º, da Lei n. 9.782/1999, opera-

se de maneira individualizada em cada estabelecimento, porquanto o 

exercício do poder de polícia ocorre sobre cada uma das unidades, seja 

ela matriz ou fi lial.

2. No caso concreto, em se tratando de empresa que se dedica 

ao comércio varejista de produtos farmacêuticos, impõe-se o exercício 

da atividade fi scalizatória em relação a cada unidade da empresa, ou 

seja, em relação à matriz e às respectivas fi liais. Consequentemente, 

mostra-se legítima a cobrança da taxa de fi scalização de vigilância 

sanitária em relação ao exercício da fi scalização no que concerne 

a cada fi lial, sendo descabida a pretensão de que a cobrança incida 

apenas sobre a matriz. Tal conclusão decorre da exegese do disposto 

no art. 23, §§ 1º e 2º, da Lei n. 9.782/1999, que é explicitado pela 

Resolução RDC n. 238/2001, não havendo falar em ilegalidade.

3. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 
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de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte 

resultado de julgamento: “A Turma, por unanimidade, negou provimento ao 

recurso, 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.

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

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 21.8.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recurso especial 

interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja 

ementa é a seguinte:

Administrativo. Taxa de fi scalização de vigilância sanitária. Poder de polícia. Lei 

n. 9.782/1999. Filiais e matriz. Cobrança por cada estabelecimento. Legalidade. 

Sentença reformada.

1. Cuida-se de apelação interposta pela ANVISA em face de sentença 

que julgou procedente ação proposta pela empresa apelada objetivando o 

pagamento de taxa de fi scalização de vigilância sanitária pela empresa, e não por 

cada uma de suas fi liais separadamente.

2. Conquanto o art. 23 da Lei n. 9.782/1999 e seu anexo II façam menção à 

empresa como sujeito passivo, esta, na verdade, corresponde à simples atividade 

econômica organizada, desenvolvida tanto pela matriz como por suas filiais. 

Ressalte-se que matriz e fi lial são unidades distintas para fi ns tributários, inclusive, 

com CNPJ próprios.

3. Portanto, não há qualquer ilegalidade na Resolução RDC n. 238/2001 da 

ANVISA, ao fi xar a cobrança da referida taxa por estabelecimento, devendo o 

poder de polícia em questão ser exercido sobre cada uma das unidades, seja ela 

matriz ou fi lial. Precedente desta Corte.

4. Apelação e remessa ofi cial providos, reformando a sentença, para julgar 

improcedente o pleito autoral.

No recurso especial, interposto com base na alínea a do permissivo 

constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 7º, VI e VII, 8º, § 1º, I, e 
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23, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei n. 9.782/1999, alegando em síntese que: a) mostra-se 

abusiva a exigência feita pela ANVISA de que cada uma das fi liais da empresa 

efetue o recolhimento anual da taxa de fi scalização de vigilância sanitária 

instituída pela Lei n. 9.782/1999; b) da análise desse diploma legal, conclui-se 

que a aludida taxa “deve ser cobrada por pessoa jurídica ou física, tendo em conta 

que o fato gerador do tributo é a autorização para funcionamento da empresa” 

(fl . 818) “e não por estabelecimento, como tenta impor a RDC n. 238/2001” (fl . 

819); c) “o estabelecimento não confi gura uma nova pessoa jurídica ou atividade 

empresarial” (fl . 820); e d) “a ANVISA, ao instituir a cobrança da taxa sobre 

cada uma das fi liais, ou seja, sobre os estabelecimentos pertencentes à mesma 

pessoa jurídica, afronta de forma expressa o princípio da legalidade tributária” 

(fl . 821), não se admitindo que elabore resolução que disponha de modo diverso;

Em suas contrarrazões, a recorrida pugna pelo não conhecimento do 

recurso ou, alternativamente, pelo seu não provimento.

O recurso foi admitido pela decisão de fl . 846.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Inicialmente, cumpre 

esclarecer que o presente recurso submete-se à regra prevista no Enunciado 

Administrativo n. 3/STJ, in verbis: “Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão 

exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC”.

A pretensão recursal não merece acolhimento.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de exigência pela ANVISA da taxa 

de fi scalização de vigilância sanitária instituída pela Lei n. 9.782/1999 de cada 

uma das fi liais da empresa ora recorrente.

A recorrente defende tese segundo a qual a cobrança não deve ser realizada 

por estabelecimento, a teor do disposto na RDC n. 238/2001, sob pena de 

afronta ao princípio da legalidade tributária. Nesse sentido, ressalta a distinção 

entre as fi guras da empresa e de estabelecimento, sustentando que o fato gerador 

do tributo é a autorização para funcionamento daquela.

Em que pese tal argumentação, cumpre observar que o art. 127, II, do 

CTN consagra a autonomia de cada estabelecimento da empresa em relação a 

atos ou fatos que derem origem à obrigação tributária.
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Não sem razão, esta Corte Superior entende ser possível “a concessão de 

certidões negativas de débitos tributários às empresas fi liais, ainda que conste 

débito em nome da matriz e vice-versa, em razão de cada empresa possuir 

CNPJ próprio, a denotar sua autonomia jurídico-administrativa” (AgRg no 

REsp 1.114.696/AM, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 

20.10.2009).

Ainda, ilustrativamente:

Tributário. Ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 não confi gurada. Expedição 

de certidão negativa de débito. Matriz e fi lial. Possibilidade. Autonomia jurídico-

administrativa dos estabelecimentos.

1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do 

CPC/1973, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu 

fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser 

considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. O acórdão, devido às peculiaridades do caso, adotou a mesma linha de 

entendimento do STJ no sentido de que é possível a concessão de certidões 

negativas de débito tributário às empresas cujas filiais possuam débitos com a 

Fazenda Pública, desde que tenham números de CNPJ distintos, a denotar sua 

autonomia jurídico-administrativa.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1.651.634/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 16.03.2017, DJe 24.04.2017) (grifou-se)

Na hipótese vertente, extrai-se da Lei n. 9.782/1999 que “constitui fato 

gerador da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária a prática de atos de 

competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária constantes do Anexo II” 

(art. 23, § 1º), sendo que “são sujeitos passivos da taxa a que se refere o caput deste 

artigo as pessoas físicas e jurídicas que exercem atividades de fabricação, distribuição 

e venda de produtos e a prestação de serviços mencionados no art. 8º desta Lei” (§ 

2º). A análise de tais preceitos permite inferir que o referido fato gerador 

se opera de maneira individualizada em cada estabelecimento (vale dizer, a 

cada ato sujeito à fi scalização da agência reguladora em comento em relação 

às atividades de fabricação, distribuição e venda de produtos e a prestação de 

serviços mencionados no art. 8º).

A propósito, o aresto recorrido destaca que “os itens 3.1 e 3.1.5 do citado 

Anexo II informam que, na hipótese, o fato gerador da taxa em questão é a 

‘autorização especial de funcionamento da empresa, bem como as respectivas 

renovações de drogarias e farmácias” (fl . 803).
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Nesse sentido, a referida lei ordinária incumbiu-se de defi nir, de forma 

específi ca, o fato gerador da exação.

Com efeito, matriz e fi lial são reputados entes autônomos para efeitos 

fi scais nas hipóteses em que o fato gerador do tributo operar-se de forma 

especifi cada em cada estabelecimento, consoante reconhece a jurisprudência 

desta Corte Superior:

Agravo regimental no recurso especial. Processual Civil e Tributário. ICMS. 

Ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica, mera arrecadadora do 

tributo. Ilegitimidade ativa da matriz em relação a indébitos tributários das suas 

fi liais. Agravo regimental de Lojas Americanas S/A. A que se nega provimento.

1. A concessionária de energia elétrica, na condição de mera arrecadadora 

de tributo instituído - como não poderia ser diferente - pelo Estado, não detém 

legitimidade passiva em relação às causas em que o contribuinte discute aspectos 

da relação jurídico-tributária com o ente tributante.

2. A matriz não tem legitimidade para representar processualmente as fi liais, nos 

casos em que o fato gerador do tributo se opera de maneira individualizada em cada 

estabelecimento comercial/industrial, haja vista que, para fi ns fi scais, matriz e fi lial 

são considerados entes autônomos.

3. Agravo Regimental de Lojas Americanas S/A. a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1.100.690/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, julgado em 06.04.2017, DJe 19.04.2017) (grifou-se)

Ademais, a teor do disposto no art. 77 do CTN, as taxas constituem tributo 

vinculado a uma contraprestação específi ca por parte do Estado. Nesse contexto, 

a exigência desse tributo deve guardar proporção razoável com os custos da 

atuação estatal, sendo lídimo concluir que a prática de atos de competência da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, consubstanciada no exercício o poder 

de polícia, em relação a uma empresa sem fi liais não pode ser reputada a mesma 

que aquela dispensada a outra com uma ou mais fi liais (como no caso concreto).

A esse respeito, a Corte a quo consignou que, “ao tratar como fato 

gerador da taxa a renovação de drogarias e farmácias, a lei já defi ne que na 

respectiva operação em relação a cada unidade da pessoa jurídica ocorre o fato 

gerador da taxa” (fl . 804). Considerando a hipótese dos autos, a autorização de 

funcionamento de uma fi lial da empresa (drogaria ou farmácia), ou mesmo a 

renovação desta, ensejam nova atuação estatal consubstanciada no exercício do 

poder de polícia.
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Em consequência, não há que se cogitar de ilegalidade da RDC n. 

238/2001, que, ao aludir à exigência do tributo de cada um dos estabelecimentos 

que guardem relação direta com a ocorrência do fato gerador, não exorbitou o 

poder regulamentar conferido pela Lei n. 9.782/1999. Ao referido ato infralegal 

não se delegou a defi nição dos aspectos essenciais da relação obrigacional ora 

discutida.

Em suma, no caso concreto, em se tratando de empresa que se dedica ao 

comércio varejista de produtos farmacêuticos, impõe-se o exercício da atividade 

fi scalizatória em relação a cada unidade da empresa, ou seja, em relação à matriz 

e às respectivas fi liais. Consequentemente, mostra-se legítima a cobrança da 

taxa de fi scalização de vigilância sanitária em relação ao exercício da fi scalização 

no que concerne a cada fi lial, sendo descabida a pretensão de que a cobrança 

incida apenas sobre a matriz. Tal conclusão decorre da exegese do disposto no 

art. 23, §§ 1º e 2º, da Lei n. 9.782/1999, que é explicitado pela Resolução RDC 

n. 238/2001, não havendo falar em ilegalidade.

Assim, não merece reparo o acórdão recorrido.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.662.196-RJ (2017/0063132-5)

Relator: Ministro Og Fernandes

Recorrente: Sindicato dos Práticos dos Portos e Terminais Marítimos do 

     Estado do Paraná

Advogados: Marcelo Fontes César de Oliveira - RJ063975

Adilson Vieira Macabu Filho - RJ135678

Renato Resende Beneduzi - RJ149028

Recorrido: União

EMENTA

Recurso especial. Administrativo. Atividade de praticagem. 

Limites da intervenção do Estado na ordem econômica. Fixação de 
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preços máximos pela autoridade marítima. Violação do princípio 

da reserva legal. Alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973. Não 

ocorrência.

1. Não procede a suscitada contrariedade ao art. 535, II, do 

CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu, 

fundamentadamente, as questões essenciais à solução da controvérsia, 

concluindo de forma contrária à defendida pela parte recorrente, o 

que não confi gura omissão ou qualquer outra causa passível de exame 

mediante a oposição de embargos de declaração.

2. Cinge-se a questão à possibilidade de intervenção da 

autoridade pública na atividade de praticagem, para promover, de 

forma ordinária e permanente, a fi xação dos preços máximos a serem 

pagos na contratação dos serviços em cada zona portuária.

3. Tomando de empréstimo a precisa definição entabulada 

pela eminente Ministra Eliana Calmon no julgamento do REsp 

752.175/RJ, observa-se que o exercício do trabalho de praticagem é 

regulamentado pela Lei n. 9.537/1997, que, em seu art. 3º, outorga 

à autoridade marítima a sua implantação e execução, com vista a 

assegurar a salvaguarda da vida humana e a segurança da navegação, 

no mar aberto e nas hidrovias, justifi cando, dessa forma, a intervenção 

estatal em todas as atividades que digam respeito à navegação.

4. Denota-se, da própria letra dos arts. 12, 13, 14, e 15 da Lei n. 

9.537/1997, que se trata de serviço de natureza privada, confi ada a 

particular que preencher os requisitos estabelecidos pela autoridade 

pública para sua seleção e habilitação, e entregue à livre iniciativa e 

concorrência.

5. A partir do advento da Lei n. 9.537/1997, foi editado o 

Decreto n. 2.596/1998, que dispõe sobre a segurança do tráfego 

aquaviário em águas sob jurisdição nacional e regulamenta a questão 

dos preços dos serviços de praticagem, salientando a livre concorrência 

para a sua formação, bem como o caráter excepcional da intervenção 

da autoridade marítima para os casos em que ameaçada a continuidade 

do serviço.

6. Posteriormente, editou-se o Decreto n. 7.860/2012, que criou 

nova hipótese de intervenção da autoridade pública na formação dos 

preços dos serviços, agora de forma permanente e ordinária.
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7. A interpretação sistemática dos dispositivos da Lei n. 

9.537/1997, consoante entendimento desta relatoria, só pode conduzir 

à conclusão de que, apenas na excepcionalidade, é dada à autoridade 

marítima a interferência na fixação dos preços dos serviços de 

praticagem, para que não se cesse ou interrompa o regular andamento 

das atividades, como bem defi niu a lei.

8. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que 

a interferência do Estado na formação do preço somente pode ser 

admitida em situações excepcionais de total desordem de um setor 

de mercado e por prazo limitado, sob o risco de macular o modelo 

concebido pela CF/1988, com exceção dos casos em que a própria 

Carta Constitucional instituiu o regime de exploração por monopólio 

público.

9. É inconcebível, no modelo constitucional brasileiro, a 

intervenção do Estado no controle de preços de forma permanente, 

como política pública ordinária, em atividade manifestamente 

entregue à livre iniciativa e concorrência, ainda que defi nida como 

essencial.

10. O limite de um decreto regulamentar é dar efetividade ou 

aplicabilidade a uma norma já existente, não lhe sendo possível a 

ampliação ou restrição de conteúdo, sob pena de ofensa à ordem 

constitucional.

11. Recurso especial a que se dá provimento, para restabelecer 

a ordem concedida na sentença de piso, a fi m de determinar que 

a autoridade impetrada se abstenha de impor limites máximos 

aos preços do serviço de praticagem prestado por seus associados, 

ressalvada a hipótese legalmente estabelecida no parágrafo único do 

art. 14 da Lei n. 9.537/1997.

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, dar provimento ao recurso, 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.
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Dr. Adilson Vieira Macabu Filho, pela parte recorrente: Sindicato dos 

Práticos dos Portos e Terminais Marítimos do Estado do Paraná

Dra. Hitala Mayara Pereira de Vasconcelos, pela parte recorrida: União

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

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 25.9.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de recurso especial interposto pelo 

Sindicato dos Práticos dos Portos e Terminais Marítimos do Estado do Paraná, 

fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, em oposição a acórdão 

oriundo do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (e-STJ, fl . 

781):

Mandado de segurança. Direito Administrativo. Praticagem. Setor econômico 

estratégico. Intervenção do Estado. Fixação de preços máximos pela autoridade 

marítima. Ausência de violação do princípio da livre iniciativa. Agravo retido, 

apelação e remessa necessária providos.

1. O Agravo Retido analisado juntamente com o mérito por confundirem-se.

2. Trata-se de Mandado de Segurança que objetiva averiguar a possibilidade de 

fi xação, pela Autoridade Marítima, de preços máximos dos serviços de praticagem 

em situações de normalidade.

3. A Lei n. 9.537/1997 estabelece que o serviço de praticagem é essencial, 

estando sujeito a regulamentação e fiscalização da Autoridade Marítima, 

objetivando a sua permanente execução.

4. O Decreto n. 2.596/1998, que regulamenta o serviço de praticagem, 

em seu artigo 6º, consagrava a livre negociação entre as partes interessadas, 

sendo excepcional a intervenção da referida autoridade na fi xação de preços. 

Entretanto, em 06 de dezembro de 2012, sobreveio o Decreto n. 7.860, que 

alterou substancialmente o dispositivo legal, excluindo o inciso II que previa a 

livre negociação entre as partes.

5. A nova redação dada ao artigo 6º em nenhum momento extrapolou o poder 

regulamentador. Ao contrário, manteve concordância com a Lei n. 9.537/1997.

6. Por tratar-se de setor estratégico, bem como de atuação especializada, é 

dever do Estado atuar como agente normativo e econômico, cabendo, portanto, 
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não só fi scalizar, mas, também, incentivar e planejar, consoante preleciona o 

artigo 174 da Constituição Federal.

7. Agravo Retido, Apelação e Remessa Necessária Providos.

Os embargos de declaração opostos pelo organismo sindical foram 

rejeitados.

Em suas razões, o recorrente levanta prefacial de ofensa ao art. 535, II, do 

CPC/1973. Acusa omissão do Tribunal de origem quanto ao questionado art. 

13, § 3º, da Lei n. 9.537/1997, desconsiderando a tese de que somente por lei 

em sentido formal seria possível a imposição de preço ao serviço de praticagem, 

bem como de que a criação do órgão encarregado da fi xação dos preços também 

teria sido instituído sem a observância do princípio da reserva legal.

Entende haver omissão, ainda, no que tange à alegação de que o ato coator 

desprezou a garantia constitucional do ato jurídico perfeito.

No mérito, aponta violação dos arts. 13, § 3º, e 14, parágrafo único, II, da 

Lei n. 9.537/1997.

Sustenta, em síntese, que o Poder Público não poderia, por meio de 

decreto, promover a fi xação dos preços a serem pagos nos serviços de praticagem 

nem mesmo a criação de comissão que tenha tal fi nalidade, haja vista a natureza 

da atividade, que somente admitiria intervenção para a hipótese de receio de 

interrupção do serviço.

Aduz que o art. 13, § 3º, da Lei n. 9.537/1997 institui o regime de liberdade 

de contratação de práticos pelos armadores, a qual engloba a autonomia das 

partes para estabelecer o preço dos serviços, e que o preço apenas poderia ser 

imposto pela autoridade pública, para que o serviço não se torne indisponível, 

ou seja, quando houver o risco de a praticagem não se realizar.

Assevera que a fi xação do preço, conforme a legislação de regência, é a 

exceção do regime de liberdade estabelecido para a praticagem e que, ao contrário 

do que entendeu o Tribunal de origem, o inciso II do parágrafo único do art. 

14 da Lei n. 9.537/1997, entendido no contexto normativo que lhe confere 

sentido, não permite que a autoridade pública estabeleça preços fi xos para todas 

as atividades dos práticos, em caráter permanente e independentemente do 

surgimento de um desacordo irreconciliável.

Contrarrazões recursais apresentadas às e-STJ, fl s. 838/851.
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Admitido o recurso especial na origem (e-STJ, fl . 874), subiram os autos a 

esta Corte.

O Ministério Público Federal, por meio do parecer de e-STJ, fl s. 889/897, 

opinou pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): Inicialmente, não há se falar 

em ofensa ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem, como 

verifi co no presente caso, se pronuncia de forma clara e objetiva sobre a questão 

posta nos autos, tendo o decisório se mostrado sufi cientemente fundamentado 

para embasar a decisão.

Quanto à questionada inobservância do princípio da reserva legal e do ato 

jurídico perfeito, o Tribunal a quo consignou expressamente:

Dessa forma, não verifico a ocorrência de qualquer violação ao Princípio 

da Reserva Legal, vez que o novo Decreto se ateve aos limites traçados pela 

legislação federal que versa sobre a matéria.

Ressalto, ainda, que a possibilidade dada à Autoridade Marítima para a 

fi xação de preços, em princípio, não retira o direito líquido e certo à liberdade de 

negociação entre as partes. Tampouco limita o exercício da atividade econômica, 

não violando os Princípios da Liberdade Econômica e da Livre Iniciativa, uma 

vez que a referida autoridade não está criando óbice ao desempenho dessa 

atividade empresarial, mas, sim, regulando-a dentro dos limites impostos ao 

poder normativo. (e-STJ, fl . 779)

Noto, portanto, que a Corte local não se descuidou das alegações do ora 

recorrente, tendo apenas concluído que a edição do novo decreto regulamentador 

não extrapolou os limites da Lei n. 9.537/1997, visto que permitida a ampliação 

do controle dos preços dos serviços por meio da revogação do antigo regimento, 

bem como que a referida intervenção não vulneraria as garantias constitucionais 

ao livre exercício da atividade econômica, porque operada dentro dos limites 

legais.

Sendo assim, não há falar em omissão, obscuridade ou contradição do 

aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à 

defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por 
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ela propostos, não confi gura omissão ou qualquer outra causa passível de exame 

mediante a oposição de embargos de declaração.

Assim, não prospera a pretensão de nulidade do aresto, por omissão.

No mérito, cinge-se a questão à possibilidade de intervenção da autoridade 

pública na atividade de praticagem, para promover, de forma ordinária e 

permanente, a fi xação dos preços máximos a serem pagos na contratação dos 

serviços em cada zona portuária.

Tomando de empréstimo a precisa defi nição entabulada pela eminente 

Ministra Eliana Calmon no julgamento do REsp 752.175/RJ, observo que o 

exercício do trabalho de praticagem é regulamentado pela Lei n. 9.537/1997, 

que, em seu art. 3º, outorga à autoridade marítima a sua implantação e execução, 

com vista a assegurar a salvaguarda da vida humana e a segurança da navegação, 

no mar aberto e nas hidrovias, justifi cando, dessa forma, a intervenção estatal em 

todas as atividades que digam respeito à navegação.

Dentro dessa ótica, segurança da vida e da navegação, atribui o art. 4º 

da lei mencionada à autoridade marítima a tarefa de regulamentar o serviço 

de praticagem de utilização obrigatória nas hipóteses por ele estabelecidas, 

delimitando, inclusive, as zonas de praticagem, cujas atividades estão previstas 

nos arts. 12, 13 e 14, não sendo demais transcrevê-los:

Art. 12. O serviço de praticagem consiste no conjunto de atividades 

profi ssionais de assessoria ao Comandante requeridas por força de peculiaridades 

locais que difi cultem a livre e segura movimentação da embarcação.

Art. 13. O serviço de praticagem será executado por práticos devidamente 

habilitados, individualmente, organizados em associações ou contratados por 

empresas.

§ 1º A inscrição de aquaviários como práticos obedecerá aos requisitos 

estabelecidos pela autoridade marítima, sendo concedida especifi camente para 

cada zona de praticagem, após a aprovação em exame e estágio de qualifi cação.

§ 2º A manutenção da habilitação do prático depende do cumprimento da 

freqüência mínima de manobras estabelecida pela autoridade marítima.

§ 3º É assegurado a todo prático, na forma prevista no caput deste artigo, o 

livre exercício do serviço de praticagem.

§ 4º A autoridade marítima pode habilitar Comandantes de navios de bandeira 

brasileira a conduzir a embarcação sob seu comando no interior de zona de 

praticagem específica ou em parte dela, os quais serão considerados como 

práticos nesta situação exclusiva.
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Art. 14. O serviço de praticagem, considerado atividade essencial, deve estar 

permanentemente disponível nas zonas de praticagem estabelecidas.

Parágrafo único. Para assegurar o disposto no caput deste artigo, a autoridade 

marítima poderá:

I - estabelecer o número de práticos necessário para cada zona de praticagem;

II - fi xar o preço do serviço em cada zona de praticagem;

III - requisitar o serviço de práticos.

Art. 15. O prático não pode recusar-se à prestação do serviço de praticagem, 

sob pena de suspensão do certifi cado de habilitação ou, em caso de reincidência, 

cancelamento deste.

Denota-se, da própria letra do dispositivo legal em epígrafe, que se trata 

de serviço de natureza privada, confi ada a particular que preencher os requisitos 

estabelecidos pela autoridade pública para sua seleção e habilitação, e entregue à 

livre iniciativa e concorrência.

Infere-se também do mesmo comando que, além de assegurar o livre 

exercício da atividade, o legislador a defi niu como atividade essencial, que 

deve estar permanentemente disponível nas zonas de praticagem, conferindo à 

autoridade marítima a prerrogativa de estabelecer número de práticos em cada 

zona, fi xar o preço e requisitar o serviço, para a garantia de sua continuidade, 

posto que essencial.

Reside, pois, nessa prerrogativa atribuída à autoridade marítima, pelo inciso 

II do parágrafo único do art. 14 da Lei n. 9.537/1997, a controvérsia acerca da 

validade do Decreto n. 7.860/2012, por meio do qual foi criada a Comissão 

Nacional para Assuntos de Praticagem, com o objetivo de elaborar propostas 

sobre regulação de preços, abrangência das zonas e medidas de aperfeiçoamento 

relativas ao serviço de praticagem, alterando o Decreto n. 2.596, de 18 de maio 

de 1998.

Desenvolvendo o tema cronologicamente, constato que, a partir do advento 

da Lei n. 9.537/1997, foi editado o Decreto n. 2.596/1998, que dispõe sobre a 

segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional e regulamenta 

a questão dos preços dos serviços de praticagem nestes termos:

Art. 6º A aplicação do previsto no inciso II do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 9.537, de 11 de dezembro de 1997, observará o seguinte:

I - o serviço de praticagem é constituído de prático, lancha de prático e atalaia;

II - a remuneração do serviço de praticagem abrange o conjunto dos elementos 

apresentados no inciso I, devendo o preço ser livremente negociado entre as 
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partes interessadas, seja pelo conjunto dos elementos ou para cada elemento 

separadamente;

III - nos casos excepcionais em que não haja acordo, a autoridade marítima 

determinará a fi xação do preço, garantida a obrigatoriedade da prestação do 

serviço.

Nota-se, sem muito esforço, que o referido regulamento praticamente 

reproduziu o que dispôs a Lei n. 9.537/1997, salientando a livre concorrência 

para a formação dos preços dos serviços, bem como o caráter excepcional 

da intervenção da autoridade marítima para os casos em que ameaçada a 

continuidade do serviço.

Posteriormente, como já visto, editou-se o Decreto n. 7.860/2012, que 

criou nova hipótese de intervenção da autoridade pública na formação dos 

preços dos serviços, agora de forma permanente e ordinária.

Eis o que defi niu o novel decreto regulamentador:

Art. 1º Fica criada a Comissão Nacional para Assuntos de Praticagem, com o 

objetivo de propor:

I - metodologia de regulação de preços do serviço de praticagem;

II - preços máximos do serviço de praticagem em cada Zona de Praticagem;

III - medidas para o aperfeiçoamento da regulação do serviço de praticagem 

em cada Zona de Praticagem; e

IV - abrangência de cada Zona de Praticagem.

Parágrafo único. As propostas serão submetidas à Autoridade Marítima para 

homologação.

A interpretação sistemática dos dispositivos da Lei n. 9.537/1997, no meu 

entender, só pode conduzir à conclusão de que, apenas na excepcionalidade, é 

dada à autoridade marítima a interferência na fi xação dos preços dos serviços 

de praticagem, para que não se cesse ou interrompa o regular andamento das 

atividades, como bem defi niu a lei.

Friso, primeiramente, que a Lei n. 9.537/1997 estabelece que a autoridade 

marítima poderá fi xar o preço do serviço, não se afi gurando o imperativo que 

conduza à ideia da obrigatoriedade do tabelamento dos referidos preços nem 

que possa fazê-lo em caráter permanente, a partir do juízo discricionário do 

administrador público.
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A meu sentir, essa é a interpretação mais consentânea com os ditames 

constitucionais acerca do poder de regulação do Estado sobre a ordem econômica.

A Constituição da República consagra, no art. 170, que a ordem econômica 

deve assentar-se, conjuntamente, na livre iniciativa e na valorização do trabalho 

humano, a par da livre concorrência e do livre exercício de qualquer atividade 

econômica, salvo nos casos previstos em lei.

De outro lado, concebe-se a intervenção do Estado na ordem econômica 

por meio de regulação e fi scalização, tanto na modalidade de concessão de 

incentivos e fomento a determinadas atividades como para evitar o abuso 

do poder econômico pelo particular, exercendo proteção ao consumidor e ao 

mercado, conforme a dicção do art. 174 da Carta Constitucional de 1988, que 

assim estabeleceu:

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá, na forma da lei, as funções de fi scalização, incentivo e planejamento, 

sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

Contudo, a intervenção do Estado na economia como instrumento de 

regulação dos setores econômicos deve ser exercida com respeito aos princípios 

e fundamentos da ordem econômica, de modo a não malferir o princípio da livre 

iniciativa, um dos pilares da República (REsp 744.077/DF, Rel. Ministro Luiz 

Fux, Primeira Turma, julgado em 10.10.2006, DJ 09.11.2006, p. 256).

O princípio da livre concorrência consiste na formação do preço pelas 

circunstâncias do mercado, ou seja, traduz a liberdade de sua fi xação e constitui 

elemento essencial à livre iniciativa.

Nesse tópico, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que 

a interferência do Estado na formação do preço somente pode ser concebida 

em situações excepcionais de total desordem de um setor de mercado e por 

prazo limitado, sob o risco de macular o modelo concebido pela CF/1988, com 

exceção dos casos em que a própria Carta Constitucional instituiu o regime de 

exploração por monopólio público.

Na lição do Ministro Luís Roberto Barroso, no artigo “A ordem econômica 

constitucional e os limites à atuação estatal no controle de preços” (http://

bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/44384), uma circunstância que justifi caria a 

intervenção do Estado na fi xação de preços seria a deterioração generalizada do 

princípio da livre iniciativa e da livre concorrência, que exija a ação estatal para 

sua reorganização.
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E assim desenvolve o eminente doutrinador:

Limites Constitucionais à Disciplina de Preços por Parte do Estado

V. Competência estatal em matéria de preços privados

V.1. A livre fixação de preços é elemento fundamental da livre iniciativa. 

O controle prévio de preços como política pública regular viola princípio 

constitucional.

Nos capítulos precedentes, cuidou-se genericamente da intervenção estatal, 

na modalidade de disciplina da ordem econômica. Cumpre agora aplicar as idéias 

desenvolvidas à questão específi ca do controle de preços. Deve-se assinalar, de 

plano, que o controle prévio de preços é medida própria de dirigismo econômico, 

e não meio legítimo de disciplina do mercado. A livre fi xação de preços integra 

o conteúdo essencial da livre iniciativa e não pode ser validamente vulnerada, 

salvo situações extremas que envolvam o próprio colapso no funcionamento do 

mercado.

Diante de tal premissa, é possível assentar que, em situação de normalidade, 

independentemente dos fundamentos em tese admissíveis para a intervenção 

disciplinadora, o controle prévio ou a fi xação de preços privados pelo Estado 

confi gura inconstitucionalidade patente. A Constituição brasileira não admite 

como política pública regular o controle prévio de preços.

Note-se que a situação de normalidade a que se fez referência não exclui, por 

natural, a possibilidade episódica da prática de ilícitos contra a ordem econômica. 

Diante de algum indício de conduta infratora ou anticoncorrencial, podem ser 

defl agrados os mecanismos próprios de apuração, mediante devido processo 

legal, e, se for o caso, de punição. Em situações normais, o controle estatal em 

matéria de preços de produtos e serviços será sempre posterior à verifi cação de 

práticas abusivas ou anticoncorrenciais, assegurados os direitos fundamentais à 

ampla defesa e ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

V.2. Somente em situação de anormalidade do mercado, ausentes as condições 

regulares de livre concorrência, o princípio da livre iniciativa poderá sofrer 

ponderação para admitir o controle prévio de preços, observados determinados 

pressupostos.

Admite-se, todavia, que em situações anormais seja possível o controle 

prévio de preços pelo Estado, na medida em que o mercado privado como 

um todo tenha se deteriorado a ponto de não mais operarem a livre iniciativa 

e a livre concorrência de forma regular. Nesses casos – excepcionais, repita-

se – a intervenção se justifica, afastando o limite material acima referido, 

exatamente para reconstruir a prática de tais princípios. Isto é: para reordenar o 

mercado concorrencial de modo que a livre iniciativa e seus corolários possam 

efetivamente funcionar.

Note-se, porém, que o controle prévio de preços só é admissível por esse 

fundamento. E, mesmo assim, observado o princípio da razoabilidade. Os 
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demais, representados pela valorização do trabalho humano e pelos princípios 

de funcionamento da ordem econômica, não podem justifi car o controle prévio 

de preços, pois isso seria incompatível com o conteúdo básico da livre iniciativa. 

Esta proposição é válida, inclusive, em relação à atuação voltada para a proteção 

do consumidor – que é um dos princípios de funcionamento da atividade 

econômica. E, ademais, também quanto a este ponto, ocorreria o limite imposto 

pela razoabilidade, haja vista que existem mecanismos menos gravosos para esta 

proteção – incentivo à concorrência, punição administrativa, civil e penal dos 

infratores.

V.3. [...]

Além de ser razoável, a intervenção estatal sobre os preços terá, em qualquer 

caso, de observar dois outros limites inequívocos. Um, de natureza conjuntural: 

a medida deve ser excepcional, para atender a circunstância específica e 

emergencial. Na ausência de uma situação anormal, fora do comum, não se 

legitima a providência, menos ainda com caráter duradouro. Vale dizer: o controle 

de preços jamais pode ser praticado como uma política pública ordinária.

Em outras palavras, o controle de preços poderá ser adotado temporária e 

excepcionalmente para formar um mercado privado e concorrencial, ou para 

reestabelecê-lo. Daí por diante, o mercado privado, devidamente organizado, 

passará a reger-se pela livre iniciativa e pela livre concorrência. Essa é a única 

hipótese em que o controle de preços pelo Estado poderá ser legítimo.

[...]

Em conclusão: o controle prévio de preços poderá ser legítimo no sistema 

constitucional brasileiro diante de uma situação absolutamente anormal, de 

deterioração do mercado privado concorrencial, e não por qualquer outro 

fundamento. Seu propósito será o reestabelecimento do mercado livre, deverá 

se tratar de medida temporária e em nenhuma hipótese poderá impor preços 

inferiores ao preço de custo acrescido da margem necessária para reinvestimentos 

e de um lucro mínimo. E em todos os seus aspectos deverá observar o princípio 

da razoabilidade.

Na conclusão do autor, é inconcebível, no modelo constitucional brasileiro, 

a intervenção do Estado no controle de preços de forma permanente, como 

política pública ordinária, em atividade manifestamente entregue à livre 

iniciativa e concorrência, ainda que defi nida como essencial.

Voltando à hipótese dos autos, parece-me ser exatamente o que o referido 

Decreto n. 7.860/2012 tenta estabelecer: a criação de uma comissão para a 

fi xação permanente de preços máximos para uma atividade entregue à livre 

iniciativa.

Não bastasse a impropriedade de seu pretensioso objeto, é amplamente 

sabido que o limite de um decreto regulamentar é dar efetividade ou 
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aplicabilidade a uma norma já existente, não lhe sendo possível a ampliação ou 

restrição de conteúdo, sob pena de ofensa à ordem constitucional.

No caso que se apresenta, sobressai a antinomia entre os dois decretos 

regulamentares da Lei n. 9.537/1997, que disciplinam de maneira diametralmente 

oposta a norma legal. E, se o Decreto n. 2.596/1998 praticamente reproduz 

o texto da Lei n. 9.537/1997, não poderia o novel Decreto n. 7.860/2012 

imprimir tratamento tão incongruente sem ofensa ao princípio da reserva legal.

Nesse contexto, penso que o comando do decreto regulamentar em questão 

extrapola os limites constitucionais para a interferência do Poder Público no 

âmbito do controle da ordem econômica, de modo que devem ser sustados seus 

efeitos.

Por tudo o que foi esposado, entendo que o Decreto n. 7.860/2012 não 

poderia instituir tabelamento de preços máximos dos serviços de praticagem 

nem mesmo comissão com esse propósito, porque a Lei n. 9.537/1997, que 

disciplinou a atividade, não contemplou tal possibilidade, a menos que na 

excepcional hipótese de risco de descontinuidade do serviço, em face de sua 

essencialidade.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para restabelecer a 

ordem concedida na sentença de piso, a fi m de determinar que a autoridade 

impetrada se abstenha de impor limites máximos aos preços do serviço de 

praticagem prestado por seus associados, ressalvada a hipótese legalmente 

estabelecida no parágrafo único do art. 14 da Lei n. 9.537/1997.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.672.984-PR (2017/0019441-0)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Caminhos do Paraná S/A

Recorrente: Concessionaria Ecovia Caminho do Mar S/A

Recorrente: Rodovia das Cataratas S/A Ecocataratas

Recorrente: Rodovias Integradas do Paraná S/A

Advogados: Egon Bockmann Moreira - PR014376
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Bernardo Strobel Guimarães - PR032838

Gabriel Jamur Gomes - PR043028

Vanessa Morzelle Pinheiro e outro(s) - PR036446

Recorrido: Ministério Público Federal

Interes.: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

Interes.: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná - 

           DER/PR

Interes.: Empresa Concessionaria de Rodovias do Norte S/A - Econorte

Interes.: Estado do Paraná

Interes.: Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integradas S/A

Interes.: União

EMENTA

Direito Administrativo. Processo Civil. Enunciado 

Administrativo 3/STJ. Licitações. Ação civil pública. Contratos 

de concessão de rodovias federais delegadas ao Estado do Paraná. 

Prorrogação do convênio de delegação e dos contratos de concessão. 

Competência para o exame da controvérsia. Recurso provido.

1- O MPF ajuizou ação civil pública visando impedir a renovação 

de convênios de delegação de rodovias federais ao Estado do Paraná, 

bem como a prorrogação, sem prévia licitação, de contratos de concessão 

dessas rodovias celebrados entre esse último e a concessionárias 

requeridas.

2- Cinge-se a controvérsia dos autos a definição do juízo 

competente para processar e julgar pedido de tutela inibitória em 

Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Publico Federal com 

dois propósitos: evitar a renovação de convênios de delegação de 

administração de rodovias federais fi rmado entre a União e o Estado 

do Paraná; subsidiariamente, evitar a prorrogação, sem prévia licitação, 

de contratos de concessão dessas rodovias celebrados entre esse último 

e a concessionárias requeridas.

3- Os pedidos formulados na exordial evidenciam que o MPF 

busca coibir a pratica de um único ato administrativo, cujo possível 

dano abrange quase todo o Estado do Paraná. O pedido subsidiário 
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tem a mesma natureza, já que o certame in comento, não obstante a 

pluralidade de contratos, foi único envolvendo seis lotes rodoviários.

4- A causa de pedir apresentada na exordial volta-se quanto 

a possibilidade de ocorrência de um ilícito administrativo uno e 

indivisível, apto a violar a moralidade administrativa. Tem-se, pois, 

tutela de um direito difuso por excelência, que não objetiva aferir 

“múltiplos danos locais, um em cada concessão.”

5- Em razão do disposto no artigo 93, II, do Código de Defesa 

do Consumidor, sendo o suposto dano regional é da capital do Estado 

a competência para o exame do feito. Precedentes.

6- 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) e os Srs. Ministros 

Francisco Falcão, Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 26 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 2.10.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: O Ministério Público Federal 

ajuizou ação civil pública 5002208-05.2015.4.04.7013/PR com pedido de 

tutela inibitória em face do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado 

do Paraná, Estado do Paraná, União Federal, Econorte, Rodovias Integradas do 

Paraná S/A, Rodovias Cataratas S/A, Caminhos do Paraná S/A, Concessionária 

de Rodovias Integradas S/A, Ecovia Caminho do Mar S/A com vistas a obter 

os seguinte provimentos:
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1) em relação à União Federal, que se abstenha de qualquer ato de renovação 

dos convênios de delegação n. 1,2,3,4,5 e 6 de 1996 com a fi nalidade de atender à 

proposta do DER/PR e do Estado do Paraná de prorrogar os atuais contratos;

2) em relação ao DER, Estado do Paraná e às concessionárias requeridas que se 

abstenham de fi rmar qualquer acordo de prorrogação do prazo de vigência dos 

atuais contratos de concessão sem a realização de procedimento licitatório.

Consta dos autos que a União, por intermédio do Ministério dos 

Transportes, fi rmou seis convênios com o Estado do Paraná, o extinto DNER 

(atual DNIT) e o DER/PR com o objetivo de delegar aos entes convenentes 

a administração e a exploração dos trechos de rodovias federais localizados no 

chamado “anel de integração” do Estado.

Na sequência, o Estado do Paraná – por intermédio da Secretaria de 

Estado dos Transportes – concedeu a exploração desses trechos à iniciativa 

privada mediante prévio procedimento licitatório na modalidade concorrência 

internacional. Restaram vencedoras as empresas ora rés da presente ACP: 

Econorte, Caminhos do Paraná, Ecovia, Ecocataratas, Viapar e Rodonorte.

Os contratos de concessão fi rmados em 1997 e com prazo de duração na 

ordem de 24 anos, podendo ser assim listados:

1- Lote n. 01/96 – Contrato n. 071/97 – refere-se à exploração da BR- 369 

e 153 e foi fi rmado com a concessionária Empresa Concessionária de Rodovias 

do Norte S/A - Econorte. Consta dos autos que referido contrato foi aditivado 

três vezes (fl s. 99 à 131)

2- Lote n. 02/96 – Contrato n. 072/97 – refere-se à exploração da BR- 

369, 379 e 158 e foi fi rmado com a concessionária Rodovias Integradas do 

Paraná - Viapar.

3- Lote n. 03/96 – Contrato n. 073/97 – refere-se à exploração da BR- 277 

e foi fi rmado com a concessionária Rodovia das Cataratas S/A -Ecocataratas.

4- Lote n. 04/96 – Contrato n. 074/97 – refere-se à exploração da BR- 

277, 373 e 476 e foi fi rmado com a concessionária Caminhos do Paraná S/A.

5- Lote n. 05/96 – Contrato n. 075/97 – refere-se à exploração da 

BR- 373,7 e foi fi rmado com a concessionária Concessionária de Rodovias 

Integradas S/A - Rodonorte.

6- Lote n. 06/96 – Contrato n. 076/97 – refere-se à exploração da BR- 277 

e foi fi rmado com a concessionária Concessionário Ecovia Caminhos do Mar 

S/A
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Os trechos de exploração foram devidamente listados no petitório 

inaugural. Dada a relevância deles para o deslinde do feito, transcrevo-os:

Tabela 1 - Trechos Rodoviários do Programa de Concessão de Rodovias 

do Estado do Paraná

Lote Concessionária Trechos Federais

Total do contrato, 

com os trechos 

estaduais (km)

Local
Extensão 

(km)

1

Empresa Concessionária de 

Rodovias do Norte S/A - 

Econorte

BR-369 e 

BR-153
220,80 340,77

2
Rodovias Integradas do 

Paraná S/A - Viapar

BR-369, 

BR- 376 e 

BR-158

453,80 544,20

3
Rodovia das Cataratas S/A - 

Ecocataratas
BR-277 387,10 458,94

4 Caminhos do Paraná S/A

BR-277, 

BR-373 e 

BR-476

347,90 405,90

5
Concessionária de Rodovias 

Integradas S/A - Rodonorte

BR-277, 

BR-373 e 

BR-376

373,70 567,78

6
Concessionário Ecovia 

Caminhos do Mar S/A
BR-277 88,50 175,10

Total 1.871,80 2.492,69

Fonte: www.der.pr.gov.br

No petitório inaugural, narrou o Ministério Público federal que a tutela 

inibitória pretende impedir a ocorrência de ato ilícito consistente na renovação 

do termo de convênio fi rmado entre a União e o Estado do Paraná e, por 

consequência, evitar prorrogação contratual das atuais concessões de serviço 

público acima listadas sem prévio procedimento licitatório.
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A causa de pedir remota foi apontada no fato de a mídia local noticiar o 

início de tratativas entre União e os entes estaduais envolvidos no sentido de se 

viabilizar a prorrogação dos termos originais dos convênios por mais 25 anos, 

fato esse que, alfi m poderá ocasionar, de forma automática, as prorrogações 

contratuais.

Sustentaram que: a) a materialização do ato apontado na referida notícia – 

além de esbarrar no óbice elencado no art. 35 da Lei n. 8.987/1995 – afrontaria 

entendimento das Cortes Superiores que tem fi rme jurisprudência no sentido 

de que as prorrogações de contratos de concessão exigem realização de prévio 

procedimento licitatório, b) se não houver decisão imediata o ato ilícito se 

concretizará, acarretando dano concretos aos direitos dos consumidores e à 

moralidade administrativa.

Em decisão proferida em 31.8.2015 (fl s. 996/1.000), o magistrado singular 

deferiu pedido liminar e proferiu decisão saneadora, nos termos a seguir 

sintetizados:

[...]

1.(In)competência funcional. A bem da verdade, não há falar em dano regional, 

conforme alegado (ev. 14 e 16), mas danos locais em mais de um lugar. Implica 

dizer que, diferentemente de uma causa ambiental, cujo dano espraia-se por 

todo o Estado, na hipótese dos autos há múltiplos danos locais, um em cada 

concessão. Sendo assim, a Subseção de Jacarezinho tem competência funcional 

para processar e julgar a causa, estando preventa, dada a conexão, para conhecer 

da demanda em relação a todas as rés. Nesse contexto, deve-se atentar que não 

se aplica ao caso a limitação do disposto no art. 16 da mesma Lei n. 7.347/1985, 

segundo o qual “A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da 

competência territorial do órgão prolator ...”, devendo as deliberações cá tomadas 

refl etir efeitos em todo o Estado do Paraná, já que o Poder Concedente encontra-

se no polo passivo da relação processual.

1.2. Legitimidade da União. Tratando de demanda na qual se discute 

prorrogação de contratos de concessão de rodovias federais manifesta a 

legitimidade da União, ainda que esta tenha delegado ao Estado do Paraná a 

administração.

[...]

1.5. Requisitos da tutela de urgência. O periculum in mora entremostra-se a 

partir da possibilidade atual de gastos públicos com a consecução de estudos de 

viabilidade de prorrogação considerada ilegal pelo MPF, bem como de idealização 

e, quiçá, execução de projetos para implementação de obras não previstas pela 

concessão tornando a prorrogação circunstância posteriormente inarredável e 
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imperiosa ao Poder Concedente, sob pena de impor ainda mais elevados degraus 

tarifários em prejuízo do usuário. Ademais, o prosseguimento de entendimentos 

para análise da prorrogação gerará, por certo, possíveis falsas expectativas a 

setores da sociedade que se benefi ciarão com o incremento de obras custeadas 

pela projeção da concessão mediante prorrogação.

De outro lado, a verossimilhança do direito encontra-se presente. O fato de 

a Constituição Federal determinar à lei dispor sobre “o regime das empresas 

concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de 

seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, 

fi scalização e rescisão da concessão ou permissão” (CF, art. 175, I, destaquei em 

negrito), bem como de ter as Leis n. 8.987/1995 (art. 23, XII) e 9.074/1995 (art. 1º, 

§ 2º) admitido a prorrogação, não elimina do Poder Concedente a obrigação de 

licitar; a exegese teleológica de tais dispositivos, conduz à inexorável conclusão 

de que a prorrogação apenas deve ser admitida, a bem do interesse público, 

quando as condições do contrato vigente sejam melhores ou iguais às condições 

a que a administração conseguiria com realização do procedimento licitatório.

Assim, comprovada que a prorrogação atende ao interesse público em maior 

medida que o vencedor do certame, prorroga-se; caso contrário, não. Pensar o 

oposto, conduziria à situação paradoxal de prorrogação, mesmo em prejuízo 

ao usuário. Nesse contexto, o Poder Concedente, admitindo a prorrogação dos 

contratos sem licitação, agirá contra o interesse público, tendo em vista que os 

atuais contratos, lastreados em conjunturas antigas, impõe ônus elevado aos 

usuários.

Não bastasse isso, o procedimento licitatório é exigível no caso em foco por 

imposição democrática. Explico.

[...]

Decisão. Posto isso, defi ro a liminar para determinar:

1) em relação à União Federal, que se abstenha de qualquer ato de renovação 

dos convênios de delegação n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de 1996 com a fi nalidade de atender 

à proposta do DER/PR e do Estado do Paraná de prorrogar os atuais contratos;

2) em relação ao DER, Estado do Paraná e às concessionárias requeridas que se 

abstenham de fi rmar qualquer acordo de prorrogação do prazo de vigência dos 

atuais contratos de concessão sem a realização de procedimento licitatório.

Na citada decisão interlocutória, dois pontos de grande relevância restaram 

examinados: i) a competência funcional do magistrado e ii) a legitimidade da 

União para fi gurar no polo ativo.

Quanto ao primeiro, o magistrado confirmou sua competência ao 

argumento de que o dano tutelado não tem características de dano regional, mas 

sim danos locais em mais de um lugar. Justifi cou que na hipótese há múltiplos 
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danos locais, um em cada concessão, o que faria da Subseção de Jacarezinho o 

órgão jurisdicional com competência funcional para processar e julgar a causa, 

bem como prevento, dada a conexão, para conhecer da demanda em relação a 

todas as rés.

No segundo, tratando de demanda na qual se discute prorrogação de 

contratos de concessão de rodovias federais manifesta seria a legitimidade passiva 

da União, ainda que esta tenha delegado ao Estado do Paraná a administração.

Contra essa decisão, Caminhos do Paraná S/A, Concessionária Ecovia 

Caminho do Mar S/A, Rodovia das Cataratas - Ecocataratas e Rodovias Integradas 

do Paraná (fl s. 2.328/2.338) interpuseram agravo de instrumento (5034569-

65.2015.4.04.0000/RS) pelo qual, além de pugnarem pela revogação da medida 

liminar, pretenderam, no ponto em que interessa ao presente apelo especial, a 

alteração do juízo processante.

Para tanto afi rmaram que, consoante regra ínsita no art. 93, II do CPC e 

art. 2º da Lei n. 7.347/1985 e dada a extensão territorial do dano, a competência 

funcional para o deslinde da questão estaria a cargo de magistrado da Subseção 

Judiciária da Capital do Estado - Curitiba.

O acórdão recorrido foi parcialmente conhecido apenas para cassar a 

liminar deferida, sendo confi rmada a competência funcional do Juízo Federal de 

Jacarezinho/PR.

A ementa do julgado restou vazada nos seguintes termos:

Direito Administrativo. Processo Civil. Contratos de concessão de rodovias 

federais delegadas ao Estado do Paraná. Prorrogação do convênio de delegação 

e dos contratos de concessão. Competência mantida. Antecipação da tutela 

revogada.

O juízo agravado é competente para processar e julgar esta ação civil pública, 

conforme já foi decidido. Não sendo a prorrogação dos contratos de concessão 

das rodovias, em si, necessariamente inconstitucional, ilegal ou contrária aos 

próprios termos dos contratos, é incabível o deferimento de liminar que obste, 

em abstrato, a possibilidade de tal prorrogação, se não há nos autos elementos 

que demonstrem a existência de iniciativa concreta de prorrogação dos contratos 

e de que tal prorrogação representa em verdade renovação da concessão, sem 

prévia licitação.

Agravo de instrumento parcialmente provido para cassar a liminar deferida. 

(Fls. 2.421/2.422 e-STJ)

Opostos embargos declaratórios, formam eles parcialmente providos 

apenas para fi ns de prequestionamento.
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No especial, Caminhos do Paraná S/A, Concessionária Ecovia Caminhos do 

Mar S/A, Rodovia Cataratas - Ecocataratas e Rodovias Integradas do Paraná S/A 

apontaram violação aos arts. 2º da Lei n. 7.374/1985 c/c 93, II, do Código de 

Defesa do Consumidor, sustentando, em síntese, que a causa de pedir é una e 

indivisível refl etindo efeitos em todo o estado do Paraná. Por tal razão, é da 

capital do Estado a Competência para o exame do feito.

Não admitido o recurso, ascenderam os autos em agravo em recurso 

especial. Em decisão de fl . 2636 determinei a autuação do feito como recurso 

especial, porquanto presente os pressupostos de admissibilidade do agravo.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do parquet opinou pelo não 

conhecimento do recurso.

É relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Consigno que o 

presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: “Aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a 

partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal 

na forma do novo CPC”.

Inicio meu voto pontuando algumas questões de ordem organizacional 

que, se não consignadas, podem comprometer a compreensão da controvérsia.

O polo passivo da ação conta com nove requeridos, entes públicos e 

concessionárias de rodovias, portanto, pessoas jurídicas de direito privado. 

Ao que parece, quase todas, senão todas apresentaram recurso contra acórdão 

prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que confirmou a 

competência do magistrado de piso para prosseguir no julgamento da demanda. 

É razoável prever que esta Corte de Justiça - em recursos especiais diversos 

- será instada a examinar a mesma questão que ora se examina. Assim, para 

garantir uma prestação jurisdicional rápida e segura, apta a infl uenciar os demais 

recursos conexos, um posicionamento deste douto órgão colegiado é medida 

inafastável.

E como a questão trazida ao debate encerra tema de ordem pública 

(competência jurisdicional) – não obstante oriunda de decisão interlocutória 

proferida na origem – o apelo especial traz devolutividade sufi ciente para seu 
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exame nessa fase da demanda. Firmada a competência territorial do órgão 

julgador, os atos processuais dai decorrentes restarão preservados contra qualquer 

alegação de nulidade inerente ao tema.

Feitas tais considerações, passemos ao exame da controvérsia.

Cinge-se a controvérsia dos autos a defi nição do juízo competente para 

processar e julgar pedido de tutela inibitória em Ação Civil Pública promovida 

pelo Ministério Publico Federal com dois propósitos: evitar a renovação de 

convênios de delegação de administração de rodovias federais fi rmado entre a 

União e o Estado do Paraná; subsidiariamente, evitar a prorrogação, sem prévia 

licitação, de contratos de concessão dessas rodovias celebrados entre esse último 

e a concessionárias requeridas.

Referida celeuma foi submetida ao deslinde perante o Tribunal a quo que 

confi rmou a competência da Subseção da Judiciária Federal de Jacarezinho. 

Restou confi rmada a fundamentação do magistrado singular que afastou a 

competência da capital. Colhe-se do voto condutor do acórdão o seguinte 

trecho que bem sintetiza as razões de decidir:

Julgo razoável a interpretação conferida pela decisão agravada no sentido 

de que o evento tratado na ação - a possibilidade de prorrogação de diversos 

contratos de concessão de rodovias federais a particulares, em violação à regra 

constitucional que exige licitação - não constitui ‘dano regional’, ou seja, um 

evento danoso cujos efeitos se espraiam e se refletem em todo o estado (como 

costuma ocorrer, por exemplo, nas questões ambientais), o que, se configurado, 

firmaria a competência da subseção judiciária da capital do estado, conforme 

previsto no art. 93-II do CDC. Diversamente, segundo a decisão, estaríamos frente 

a diversos danos pontuais, localizados, um em cada concessão de rodovia cujo 

contrato é suscetível de prorrogação. Assim, distribuída a ação na Vara Federal de 

Jacarezinho (com jurisdição sobre o local de um dos eventos danosos), fi rmou-se 

a competência daquele juízo, por prevenção, para o julgamento das diversas ações 

conexas, movida cada uma delas relativamente a um contrato de concessão e contra 

cada uma das concessionárias, reunidas em um só processo (CPC/1973, art. 106, e 

Lei n. 7.347/1985, art. 2º-§ único).

Poderia ainda acrescentar que, no caso, parece ser inadequada a fi xação da 

competência pela apreensão do dano em sua dimensão geográfi co-espacial, 

como se ele estivesse ocorrendo em determinado local físico. Isso porque o que 

está em questão não é a cobrança de tarifa abusiva em determinada praça de 

pedágios, com coordenadas geográfi cas determinadas, lesando os motoristas que 

por ali trafegam, mas sim a proteção a princípios como a moralidade, impessoalidade 

e efi ciência administrativas, e a isonomia no trato com a administração pública.
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Assim, embora entenda que a questão seja suscetível de controvérsia (e 

por isso sem me comprometer com a tese sustentada na decisão), não vejo 

fundamento para, nesse momento processual, declarar-se a incompetência do 

juízo. Não se trata aqui de justiça estadual, em que existe diferenciação entre as 

entrâncias. As vara federais do interior são iguais às varas da capital e, como essas, 

são jurisdicionadas por juízes federais, sem distinção. Ademais, não se estaria 

negando acesso à justiça por ajuizar a ação em determinada vara do interior, 

pois não se trata de interesses de consumidores, mas uma questão que diz 

respeito apenas à concessionária e aos poderes públicos envolvidos, não havendo 

nenhum prejuízo por não se deslocar a ação para a capital do estado, que é igual 

a qualquer outra vara que existe.

Portanto, por ora, não vejo fundamento suficiente para se reconhecer a 

incompetência do juízo. (fl s. 2.415/2.416)

Ao que me parece, a distinção levada a efeito pelas instâncias ordinárias 

não são sustentáveis. Explico.

Nos moldes elencados no art. 2º da Lei n. 7.347/1985 (LACP), é do local 

do dano a competência funcional para processar e julgar causas coletivas. Tendo 

esse de relativa extensão territorial, é a Lei n. 8.078/1990, em seu art. 93 que 

melhor regulará a questão, pois elege a extensão como critério determinante 

do foro competente. Infere-se dos incisos I e II que, ressalvada a competência 

da Justiça Federal, sendo o dano local, será competente o foro do lugar onde 

esse foi produzido ou se devesse produzir. Por outro lado, tomando a lesão 

dimensões geografi camente maiores, produzindo efeitos em âmbito regional 

ou nacional, serão competentes os foros da capital do Estado ou do Distrito 

Federal de forma concorrente.

Nesse contexto, inúmeros são os precedentes desta Corte de Justiça no 

sentido de que – em ações coletivas para a defesas de interesses de direitos 

individuais homogêneos pertencentes a titulares certos e determinados – a 

fi xação de competência se dará em função da extensão do dano. Sendo esse 

regional, é feito deve ser reunido e julgado pelo Juízo do foro da Capital, 

evitando-se assim a fragmentação da tutela coletiva que seria ocasionada com 

a possibilidade de ajuizamento de diversas ações tantas quantas forem as 

comarcas envolvidas.

A propósito, citam-se.

Processual Civil. Ação civil pública. Ausência de prequestionamento. Súmula 

282/STF. Serviço de telefonia. Competência da Vara da Capital para o julgamento 

da demanda. Art. 2º da Lei n. 7.347/1985. Potencial lesão a direito supra-individual 

de consumidores de âmbito regional. Aplicação do art. 93 do CDC.
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1. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especifi camente 

enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. 

Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.

2. Trata a hipótese de Ação Civil Pública ajuizada com a fi nalidade de discutir a 

prestação de serviço de telefonia para a defesa de consumidores de todo o Estado 

do Rio Grande do Sul.

3. O art. 2º da Lei n. 7.347/1985 estabelece que a competência para o 

julgamento das ações coletivas para tutela de interesses supra-individuais seja 

defi nida pelo critério do lugar do dano ou do risco.

4. O CDC traz vários critérios de defi nição do foro competente, segundo a 

extensão do prejuízo. Será competente o foro do lugar onde ocorreu – ou possa 

ocorrer – o dano, se este for apenas de âmbito local (art. 93, I). Na hipótese de 

o prejuízo tomar dimensões maiores - dano regional ou dano nacional-, serão 

competentes, respectivamente, os foros da capital do Estado ou do Distrito 

Federal (art. 93, II).

5. Ainda que localizado no capítulo do CDC relativo à tutela dos interesses 

individuais homogêneos, o art. 93, como regra de determinação de competência, 

aplica-se de modo amplo a todas as ações coletivas para defesa de direitos 

difusos, coletivos, ou individuais homogêneos, tanto no campo das relações de 

consumo, como no vasto e multifacetário universo dos direitos e interesses de 

natureza supraindividual.

6. Como, in casu, a potencial lesão ao direito dos consumidores ocorre em 

âmbito regional, à presente demanda deve ser aplicado o inciso II do art. 93 

do CDC, mantido o aresto recorrido que determinou a competência da Vara da 

Capital – Porto Alegre – para o julgamento da demanda. Precedente do STJ.

7. Recurso Especial não provido.

(REsp 448.470/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

28.10.2008, DJe 15.12.2009)

Confl ito positivo de competência. Demandas coletivas promovidas contra a 

ANEEL. Discussão acerca da metodologia de reajuste tarifário. Lei n. 7.347/1985. 

Distribuição de energia elétrica. Conexão.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que 

“havendo causa de modifi cação da competência relativa decorrente de conexão, 

mediante requerimento de qualquer das partes, esta Corte Superior tem admitido 

a suscitação de confl ito para a reunião das ações propostas em separado, a fi m 

de que sejam decididas conjuntamente (simultaneus processus) e não sejam 

proferidas decisões divergentes, em observância aos princípios da economia 

processual e da segurança jurídica”.

2. No presente caso, trata-se de confl ito positivo de competência proposto 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL em face do Juízo da 3ª Vara 
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Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais e outros, em demandas de índole 

coletiva, cujo objeto é a discussão da metodologia de reajuste tarifário aplicado 

pela ANEEL desde 2002 às concessionárias de distribuição de energia elétrica. 

Nessa linha, verifi cando-se que nas ações há as mesmas alegações (ilegalidade 

do reajuste tarifário aplicado pela ANEEL desde 2002), aplicáveis a todas as 

concessionárias, é imperioso que se dê uma única solução para todas.

3. Conforme dispõe o art. 103 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais 

ações, quando lhes for comum o objeto e a causa de pedir, como no presente 

caso. A conexão (relação se semelhanças entre as demandas), com o intuito de 

modifi cação de competência, objetiva promover a economia processual e a evitar 

decisões contraditórias.

4. O parágrafo único do art. 2º da Lei n. 7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública) 

prevê uma hipótese de conexão em ações coletivas: “A propositura da ação 

prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que 

possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto”.

5. Havendo na Lei de Ação Civil Pública norma específi ca acerca da conexão, 

competência e prevenção, é ela que deve ser aplicada para a ação civil pública. 

Logo, o citado parágrafo substitui as regras que no CPC defi nem a prevenção 

(artigos 106 e 219).

6. A competência na ação civil pública é absoluta (art. 2º da Lei n. 7.347/1985). 

A conexão, em regra, só pode modifi car competência relativa. O parágrafo único 

do referido dispositivo criou uma conexão que permite alterar a competência 

absoluta, ensejando a reunião dos processos para o julgamento simultâneo. 

Porém, tal parágrafo se mostra incompatível com o art. 16 da Lei n. 7.347/1985.

7. No presente caso, há ações civis públicas conexas correndo em comarcas 

situadas em estados diversos, surgindo um problema: como compatibilizar o 

art. 2º, parágrafo único, e o art. 16 da Lei n. 7.347/1985, que restringe a efi cácia 

subjetiva da coisa julgada em ação coletiva, impondo uma limitação territorial 

a essa efi cácia restrita à jurisdição do órgão prolator da decisão? Nessa situação, 

concluímos que a regra do artigo 16 aplica-se apenas aos casos de ações conexas 

envolvendo dano de âmbito regional.

8. Quando as ações civis públicas conexas estiverem em trâmite em comarcas 

situadas em estados diversos, busca-se a solução do Código de Defesa do 

Consumidor, conforme estabelecido no art. 21 da Lei de Ação Civil Pública.

9. Não pode haver dúvidas de que a questão tratada no presente confl ito 

tem abrangência nacional. O reajuste tarifário aplicado pela ANEEL desde 2002 

às concessionárias de distribuição de energia elétrica é único para todo o país. 

Qualquer decisão proferida nos autos de uma das demandas ora reunidas afetará, 

indistintamente, a todos os consumidores dos serviços de energia, em todo o 

país, dada a abrangência nacional destes contratos.

10. Reconhecida a abrangência nacional do confl ito, cumpre defi nir o juízo 

competente, destacando-se que, ante o interesse da ANEEL no pólo passivo de 
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todas as demandas, a competência é, indubitavelmente, da Justiça Federal (art. 

109, I, da Constituição Federal).

11. Em razão do disposto no artigo 93, II, do Código de Defesa do Consumidor, 

sendo o suposto dano nacional, a competência será concorrente da capital do 

Estado ou do Distrito Federal, a critério do autor, tendo em vista sua comodidade 

na defesa dos interesses transidividuais lesados e o mais efi caz acesso à Justiça, 

uma vez que “não há exclusividade do foro do Distrito Federal para o julgamento 

de ação civil pública de âmbito nacional. Isto porque o referido artigo ao se 

referir à Capital do Estado e ao Distrito Federal invoca competências territoriais 

concorrentes, devendo ser analisada a questão estando a Capital do Estado e 

o Distrito Federal em planos iguais, sem conotação específi ca para o Distrito 

Federal” (CC 17.533/DF, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Segunda 

Seção, julgado em 13.09.2000, DJ 30.10.2000, p. 120).

12. No presente caso, como já visto, o dano atinge todo país, tendo sido 

apresentadas várias ações idênticas em foros concorrentes (Capitais de Estados 

e Distrito Federal). Dessa forma, a prevenção deverá determinar a competência.

12. Pela leitura do art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 7.347/1985 deve ser fi xado 

como foro competente para processar e julgar todas as ações o juízo a quem foi 

distribuída a primeira ação (CC 22.693/DF, Rel. Ministro José Delgado, Primeira 

Seção, julgado em 09.12.1998, DJ 19.04.1999). Assim, como a primeira ação 

coletiva foi proposta pela Associação de Defesa de Interesses Coletivos - ADIC, em 

20.10.2009, perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, esta é a 

competente para o julgamento das demais causas.

13. Salienta-se que, conforme informações de fl s. 3174, a Ação Civil Pública 

n. 2009.38.00.027553 - 0, que tramitou na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de 

Minas Gerais, foi julgada extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, 

inciso VI, do CPC, com recurso pendente de julgamento no TRF da 1ª Região.

14. Conforme enunciado Sumular 235/STJ “A conexão não determina a reunião 

dos processos, se um deles já foi julgado”. Porém, se o confl ito decorre de regra 

de competência absoluta (art. 93, inciso II, do CDC), como no presente caso, não 

há restrição a seu conhecimento após prolatada a sentença, desde que não haja 

trânsito em julgado.

15. Confl ito conhecido para declarar a competência da 3ª Vara Federal da 

Seção Judiciária de Minas Gerais.

(CC 126.601/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 27.11.2013, DJe 05.12.2013)

Administrativo. Processual Civil. Improbidade administrativa. Privatização 

da Eletropaulo. Recursos especiais. Conexão. Competência funcional para 

processamento e julgamento da demanda. Dano de natureza nacional. Magnitude 

dos interesses envolvidos. Foro de escolha do autor da ação civil pública. Juízo 
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Federal de São Paulo. Sede da empresa privatizada. Opção que facilita o exercício 

do direito de defesa dos recorrentes. Recurso especial provido.

1. Os Recursos Especiais 1.326.593, 1.327.205, 1.320.693, 1.320.694, 1.320.695, 

1.320.697, 1.320.894 e 1.320.897, todos submetidos a minha relatoria, são conexos 

porque são resultantes do inconformismo em face do entendimento fi rmado pelo 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região no sentido de que é a subseção judiciária 

federal do Rio de Janeiro aquela competente para instrução e julgamento da 

ação civil pública por Improbidade Administrativa n. 2004.61.00.020156-5. 

Por essa razão, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil, devem as 

presentes demandas serem julgadas simultaneamente, a fi m de evitar decisões 

contraditórias entre si.

2. Em se tratando de ação civil pública em trâmite na Justiça Federal, que 

tem como causa de pedir a ocorrência dano ao patrimônio público de âmbito 

nacional, a jurisprudência deste Sodalício orienta no sentido de que cumpre 

ao autor da demanda optar pela Seção Judiciária que deverá ingressar com 

ação, sendo que o Juízo escolhido se torna funcionalmente competente para o 

julgamento e deslinde da controvérsia, nos termos do art. 2º da Lei n. 7.347/1985.

3. A análise atenta do acórdão recorrido revela que os fatos se relacionam 

a empréstimos concedidos pelo BNDES em favor de empresas quando da 

privatização da Eletropaulo S/A. Diante do inadimplemento do fi nanciamento 

concedido, foi celebrado Termo de Acordo entre as partes interessadas o 

qual resultou na criação de outra empresa - Brasiliana Energia S/A, que fi cou 

responsável pelo adimplemento das obrigações anteriormente contraídas.

4. A conclusão acima indicada - caráter nacional dos danos causados ao erário - 

se ratifi ca também em face dos vultuosos valores que são objeto da presente lide, 

sendo certo que o processo de privatização de uma empresa estatal de energia 

elétrica não se restringe aos limites territoriais de um determinado Estado por 

envolver interesses de investidores não só nacionais mas também internacionais. 

Assim, não há como negar a amplitude nacional dos danos ao erário que foram 

causados em decorrência da suposta fraude investigada no âmbito da referida 

ação civil pública.

5. Verifi ca-se que o Ministério Público Federal - autor da demanda - optou por 

ajuizar a referida ação civil pública por improbidade administrativa na subseção 

judiciária de São Paulo. Ressalta-se a racionalidade desta escolha, tendo em vista 

que a empresa que foi objeto do processo de privatização - Eletropaulo - se situa 

no Estado de São Paulo.

6. Além disso, muitos dos recorrentes possuem residência na capital paulista 

ou mesmo facilidade de acesso àquela municipalidade, sendo certo que não 

seria plausível admitir que esta escolha do MPF acarretaria qualquer tipo de 

constrangimento ou mesmo de cerceamento de defesa àqueles que fi guram no 

pólo passivo da referida ação civil pública por improbidade administrativa.
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7. Recurso especial provido para declarar competente o Juízo Federal de São 

Paulo/SP. (REsp 1.320.693/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 27.11.2012, DJe 05.12.2012)

Ocorre que a hipótese dos autos guarda uma singela diferença, que, já 

adianto, não impede a adequação do caso aos precedentes acima. Vejamos o 

porquê.

Os pedidos formulados na exordial evidenciam que se busca coibir a 

pratica de um único ato, cujo possível dano é o mesmo para quase todo o Estado 

do Paraná (renovação de convênio de delegação). Em caso de improcedência, o 

pedido subsidiário (não renovação dos contratos em vigor sem prévia licitação) 

também é único e de danosidade similar, já que o certame in comento, não 

obstante a pluralidade de contratos, foi único envolvendo seis lotes rodoviários.

Tal constatação por si só, não deixa margem de dúvida. Não se trata, como 

entendeu a Corte a quo de “múltiplos danos locais, um em cada concessão”, mas 

sim de dano único cujo extensão abarca toda região abrangida pela Licitação n. 

71/96, confi rmando, pois, a tese de violação ao art. 93, II, do Código de Defesa 

do Consumidor que fi rma competência do foro da Capital do Estado.

De mais a mais, a causa de pedir apresentada na exordial volta-se quanto 

a possibilidade de ocorrência de um ilícito administrativo apto a violar a 

moralidade administrativa. Tem-se, pois, uma tutela de um direito difuso por 

excelência.

A interpretação a que chegou a Corte a quo não subsiste, já que faz confusão 

quanto ao direito coletivo em epígrafe. Referida interpretação só teria razão 

de ser caso a demanda estivesse tutelando direitos individuais homogêneos, 

pertencentes a diversos titulares já certos; em outras palavras, danos prospectivos 

causados aos consumidores pelo pagamento de pedágio fi rmado ao arrepio das 

regras de regência. Ocorre que, me valendo da expressão cunhada pelo saudoso 

Ministro Teori Zavascki, em voto-vista proferido no CC 57.558, a tutela do 

“interesses da comunidade dos futuros consumidores” não é o objeto da demanda.

Com essas considerações, não vejo como manter a tese adotada pelas 

instâncias ordinárias. Ademais, sendo a regra ínsita no 93, II do CDC de 

natureza cogente, nem mesmo o fato da haver pluralidade de contratos 

envolvendo as concessões em tela, é capaz de ilidir a evidência dos autos - em 

caso de ocorrência do ilícito que se buscar coibir, o dano prospectivo que surgir 

é único em todo o Estado. Os danos secundários deles decorrentes, aferíveis em 
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cada contrato e apto a confi rmar a expressão “múltiplos danos locais” utilizada 

pelas instâncias ordinárias só seriam tuteláveis mediante o ajuizamento de 

outra ação, seja ela coletiva ou não, porém com enfoque na tutela de direitos 

individuais disponíveis e divisíveis.

Com essas considerações, os precedentes já mencionados que elegem a 

capital do Estado como competente para o exame da lide, se adaptam ao caso, 

incidindo, pois, o enunciado do art. 93, II, do Código de Defesa do Consumidor. 

“Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça 

local: II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de 

âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos 

casos de competência concorrente.”

Com todas essas considerações, dou provimento ao recurso especial para 

determinar a remessa dos autos a uma das Varas Federal da Subseção Federal de 

Curitiba/PR, para que prossiga no julgamento do feito.

Em tempo, julgo prejudicado o pedido de efeito suspensivo formulado na 

petição de fl s. 2.652/2.654.

É o voto.





Segunda Seção





EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 1.492.947-SP 

(2014/0243393-6)

Relator: Ministro Moura Ribeiro

Embargante: Renato Aufi ero Malzoni Filho

Advogados: Rodrigo Fux - RJ154760

Rubens Decoussau Tilkian e outro(s) - SP234119

Th iago Sbano - RJ180182

Embargado: Google Brasil Internet Ltda

Embargado: Youtube LLC

Advogados: Eduardo Luiz Brock e outro(s) - SP091311

Rafael Barroso Fontelles e outro(s) - RJ119910

Eduardo Mendonça e outro(s) - RJ130532

Th iago Magalhães Pires e outro(s) - RJ156052

Mariana Cunha e Melo - RJ179876

Leandro Suriani da Silva e outro(s) - SP257923

Interes.: Daniela Cicarelli Lemos

Advogados: Carla de Lourdes Gonçalves - SP137881

Paulo Ayres Barreto e outro(s) - SP080600

EMENTA

Processual Civil. Embargos de divergência no recurso especial. 

Recurso manejado sob a égide do CPC/1973. Ação inibitória. Publicação 

de vídeos íntimos. Youtube. Multa cominatória. Valor. Ausência de 

similitude fática. Exame da alegada divergência. Impossibilidade. 

Recurso não conhecido.

1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso ante os termos do 

Enunciado n. 2 aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9.3.2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A jurisprudência desta Corte, sensível a situações em que salta 

aos olhos a superveniência de valor excessivo decorrente, na maioria 
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das vezes, da recalcitrância no descumprimento da obrigação imposta, 

passou a admitir a revisão da astreinte em sede especial quando 

atingir valores notoriamente exagerados, ensejando o enriquecimento 

sem causa, ou ínfi mos, insufi cientes para manter a coercibilidade da 

medida.

3. A compatibilização entre a efetividade da tutela e a vedação 

do enriquecimento sem causa é analisada de acordo com as 

particularidades do caso, o que acarreta divergência de valores na 

resolução de cada caso concreto.

4. Os embargos de divergência constituem recurso de cognição 

estrita, exigindo para o seu conhecimento a demonstração de que 

os acórdãos confrontados partiram de similar contexto fático para 

atribuir soluções jurídicas dissonantes.

5. Na hipótese, a similitude fática não foi demonstrada, uma 

vez que os acórdãos embargado e paradigma arbitraram o valor da 

astreinte de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

6. O Superior Tribunal de Justiça fi rmou o entendimento no 

mesmo sentido do acórdão embargado, de que o termo inicial de 

incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC 

deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de 

dano moral (Súm. 362/STJ) (REsp 1.327.199/RJ, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, j. 22.4.2014, DJe 2.5.2014), incidindo o 

teor do enunciado da Súmula n. 168 do STJ: Não cabem embargos 

de divergência quando a jurisprudência do tribunal se fi rmou no mesmo 

sentido do acórdão embargado.

7. Embargos de divergência não conhecidos.

ACÓRDÃO

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

acordam os Senhores Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de divergência, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Paulo de Tarso 

Sanseverino, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas 
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Bôas Cueva, Marco Buzzi e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Sustentaram oralmente o Dr. Rodrigo Fux, pelo embargante Renato 

Aufi ero Malzoni Filho, e o Dr. Eduardo Mendonça, pelo embargado Google 

Brasil Internet Ltda.

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

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 30.6.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Trata-se de embargos de divergência em 

recurso especial nos autos de impugnação ao cumprimento de sentença de ação 

inibitória apresentada por Google Brasil Internet Ltda. e Youtube LLC (Google e 

Youtube), na qual se alega divergência entre a Terceira e a Quarta Turma deste 

Superior Tribunal de Justiça sobre o critério para a fi xação das astreintes e o 

termo inicial da atualização monetária da condenação.

Renato Aufi ero Malzoni Filho e Daniella Cicarelli Lemos (Renato e Daniella) 

ajuizaram ação inibitória contra Google e Youtube, pretendendo a condenação 

deles para fazer cessar a divulgação de vídeo em que foram filmados em 

momentos de intimidade, determinando-se, no caso de descumprimento, a 

incidência de multa diária.

A pretensão foi julgada procedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo por ocasião do julgamento da apelação, a fi m de condenar Google e 

Youtube na obrigação de fazer consistente na retirada das imagens e vídeo de seu 

portal de internet, sob pena de pagamento de multa cominatória no valor de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por dia de descumprimento.

Na fase de cumprimento de sentença, Renato e Daniella postularam 

o pagamento da quantia de R$ 95.324.773,90 (noventa e cinco milhões, 

trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e noventa 

centavos), a título de multa cominatória, em razão do descumprimento da 

ordem judicial por 381 dias.
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Google e Youtube apresentaram impugnação que foi acolhida para reduzir o 

valor da multa cominatória, fi xando-a em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 

para cada um dos exequentes, corrigida a partir da data da decisão.

Interposto agravo de instrumento somente por Renato, o Tribunal de 

origem lhe deu parcial provimento para afastar a redução da multa cominatória 

e determinar a prévia liquidação por arbitramento, em decisão assim ementada:

Agravo de instrumento. Ação inibitória. Fase de cumprimento de sentença. 

Impugnação. Decisão que rejeita as preliminares e julga o incidente para reduzir 

o valor das astreintes a R$ 500.000,00. Inconformismo. Pretensão para que seja 

reconhecida a irregularidade de representação do executado, assim como 

rejeitada a impugnação pela falta de indicação do valor tido como correto, 

mantido o valor da multa. Rejeição. Representação processual regularizada. Falta 

de indicação do valor que não tem o condão de obstaculizar o conhecimento da 

impugnação. Redução das astreintes que não deve ser mantida, em virtude de 

decisão anterior do Tribunal (AgIn 0113488-16.2012.8.26.0000) que determinou 

a liquidação por arbitramento, nos termos do art. 475-C do CPC. Provimento, em 

parte, apenas para revogar a redução da multa. (e-STJ, fl s. 4.593/4.600)

Contra essa decisão, Renato interpôs recurso especial, alegando violação, 

no que interessa à análise dos embargos de divergência, dos arts. 334, 339, 

364, 475-B, 475-J, § 2º, aos arts. 475-L e 475-M, todos do CPC/1973, porque 

não era o caso de proceder à liquidação por arbitramento uma vez que as 

instâncias ordinárias já haviam fi xado o dies a quo, o dies ad quem e o valor de 

R$ 250.000,00 a título de multa por dia de violação, condições que autorizam a 

liquidação por simples cálculo aritmético do credor.

Ao analisar as decisões proferidas nas instâncias inferiores, a Quarta Turma 

desta Corte concluiu que o procedimento de liquidação era inócuo e irrelevante 

para o caso concreto, porque o acórdão exarado aos 28.6.2007 reconheceu o 

descumprimento da tutela antecipada concedida aos 29.9.2006.

Desse modo, para a análise das questões trazidas a esta Corte Superior, 

considerou incontroverso o período de 29.9.2006 a 28.6.2007 para a incidência 

da multa diária arbitrada em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), 

em acórdão assim ementado:

Direito Processual Civil. Recurso especial. Ação inibitória. Publicação de vídeos 

íntimos. Youtube. Retenção do recurso. Art. 542, § 3º, do CPC. Inaplicabilidade. 

Matéria constitucional. Impropriedade da via eleita. Arts. 3º, 6º, III, 7º, III, e 27 

da Lei n. 8.935/1994 e arts. 265 a 277 da Lei n. 6.404/1976. Dispositivos não 
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prequestionados. Impugnação ao cumprimento de sentença. Ausência de 

procuração. Súmulas 283 e 284 do STF. Falta ou defi ciência de representação 

processual nas instâncias ordinárias. Vício sanável. Aplicação dos arts. 13 e 37 do 

CPC. Excesso de execução. Art. 475-L, § 2º, do CPC. Inaplicabilidade. Discussão 

sobre a forma de liquidação. Desnecessidade. Acórdão que reconhece o 

descumprimento da ordem judicial e fi xa o valor da multa diária. Valor da multa 

cominatória. Possibilidade de redução pelo STJ. Adequação aos patamares da 

razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.

1. Não há falar em aplicação do art. 542, § 3º, do Código de Processo Civil, 

uma vez que as peculiaridades do caso concreto, especialmente o vultoso valor 

envolvido na demanda e a possível inocuidade do provimento jurisdicional 

em caso de retenção do apelo, exigem o imediato processamento do recurso 

especial.

2. A matéria constitucional invocada não é de ser examinada nesta via, 

porquanto refoge à missão creditada ao Superior Tribunal de Justiça pelo artigo 

105, inciso III, da Carta Magna, qual seja, a de unifi car o direito infraconstitucional.

3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da matéria na 

via do recurso especial (Súmulas 282/STF e 211/STJ).

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do 

aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor 

do entendimento disposto na Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso 

extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento 

sufi ciente e o recurso não abrange todos eles”.

5. Incide, por analogia, a Súmula 284/STF quando os dispositivos arrolados 

pela parte recorrente não amparam a tese arguida.

6. A jurisprudência desta Corte Superior perfi lha o entendimento no sentido 

de que a falta ou defi ciência de representação processual nas instâncias ordinárias 

constitui vício sanável, admitindo-se, portanto, a sua posterior regularização, 

diante da aplicação conjunta dos arts. 13 e 37 do Código de Processo Civil.

7. Não há falar em aplicação do art. 475-L, § 2º, do CPC na hipótese em que a 

impugnação, além de versar sobre matérias referentes à nulidade da execução 

e à necessidade de garantia, requer, de forma alternativa, a redução do valor 

da multa cominatória (astreintes) ao argumento da violação aos patamares da 

razoabilidade e proporcionalidade.

8. O procedimento de liquidação se mostra inócuo e irrelevante para o 

caso concreto, pois o próprio acórdão exarado em 28.6.2007 já reconhece o 

descumprimento da tutela antecipada concedida em 28.9.2006 e, ao mesmo 

tempo, fi xa o valor da multa diária.

9. A renitência da recorrida em efetivar a ordem concedida em sede de 

antecipação da tutela, ao menos no período mencionado, bem como o valor 
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determinado a título de multa diária são sufi cientes para chegar à conclusão de 

que, na hipótese, a liquidação carece de qualquer utilidade prática.

10. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é 

apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser 

modifi cada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar, diminuir ou 

suprimir o valor da multa.

11. No âmbito do recurso especial, é possível a redução do montante da 

multa cominatória quando se revelar exorbitante, em total descompasso com a 

razoabilidade e proporcionalidade, sem que se possa cogitar da eventual ofensa 

ao enunciado da Súmula 7/STJ.

12. Valor total das astreintes fi xado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais) para cada um dos autores.

13. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.492.947/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 

13.10.2015, DJe 27.10.2015 - sem destaque no original)

Os embargos declaratórios apresentados por Google e Youtube foram 

rejeitados sob o argumento de que a Turma julgadora, ao considerar as 

peculiaridades do caso concreto, entendeu que a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos 

e cinquenta mil reais) para cada autor, revela-se proporcional ao descumprimento 

de obrigação fi xada pela tutela antecipada e confi rmada na sentença (e-STJ, fl s. 

4.845/4.851).

Os embargos de declaração apresentados por Renato foram rejeitados, 

mantido o valor da astreinte e ratifi cado o entendimento anteriormente fi rmado 

quanto ao termo inicial da correção monetária:

Ademais, nada obsta que o acórdão determine a incidência de juros e correção 

monetária a partir da data do julgamento do recurso especial, uma vez que o 

valor fi nal da astreinte também levou em consideração os refl exos monetários 

desde o ajuizamento da demanda. Em outras palavras, o valor fi nal arbitrado pela 

Turma retrata o montante adequado e efetivo para o caso concreto, incluindo as 

cifras decorrentes de atualização da moeda no tempo (e-STJ, fl . 4.858).

Renato, então, interpôs embargos de divergência, pugnando pelo 

reconhecimento do dissídio e pelo provimento do recurso, a fi m de que prevaleça 

a solução adotada pela Terceira Turma quanto ao critério para a fi xação do valor 

da multa cominatória e o termo inicial da atualização da condenação, conforme 

decidido no paradigma indicativo da divergência, o acórdão proferido pela 

Terceira Turma no julgamento do REsp n. 1.185.260/GO, de relatoria da 

Ministra Nancy Andrighi, cuja ementa é do seguinte teor:
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Processo Civil. Recurso especial. Astreinte. Valor insufi ciente. Liminar obtida. 

Exigibilidade do título executivo suspensa. Obrigação de não fazer. Inclusão do 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito. Ajuizamento de ação de 

execução com fundamento em contrato de confi ssão de dívida. Exigibilidade 

suspensa. Negativação no Serasa. Consequência direta do ajuizamento 

da execução. Descaso do devedor. Descumprimento que persiste. Grande 

capacidade econômica do executado. Pedido de majoração. Deferimento. Multa 

cominatória majorada.

1. A negativação do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito como 

consequência direta do ajuizamento de ação de execução lastreada em contrato 

de confi ssão de dívida, confi gura descumprimento de ordem judicial exarada 

em decisão que deferiu pedido liminar para suspender a exigibilidade do título 

executivo extrajudicial e determinar uma obrigação de não fazer, consistente no 

impedimento à exequente de lançar o nome do autor em cadastros negativos.

2. Sendo o descaso do devedor o único obstáculo ao cumprimento 

da determinação judicial para o qual havia a incidência de multa diária e 

considerando-se que ainda persiste o descumprimento da ordem, justifi ca-se a 

majoração do valor das astreintes.

3. A astreinte deve, em consonância com as peculiaridades de cada caso, ser 

elevada o sufi ciente a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação 

e sensibilizá-lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a 

respectiva pena pecuniária. Por outro lado, não pode o valor da multa implicar 

enriquecimento injusto do devedor. Precedentes.

4. Na hipótese de se dirigir a devedor de grande capacidade econômica o valor 

da multa cominatória há de ser naturalmente elevado, para que se torne efetiva a 

coerção indireta ao cumprimento sem delongas da decisão judicial. Precedentes.

5. Recurso especial provido, para majorar a multa cominatória ao importe 

de R$7.000,00 (sete mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo das 

atualizações legalmente permitidas, adotando como termo inicial, da 

mesma forma como fez o Tribunal de origem, a data da intimação pessoal do 

representante legal da recorrida, qual seja, 28 de julho de 2006, de modo que, até 

o presente momento, resultam aproximadamente 49 meses de descumprimento.

(REsp 1.185.260/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 7.10.2010, 

DJe 11.11.2010)

Nas razões dos embargos de divergência, sustentou que deve prevalecer 

o entendimento do acórdão paradigma que majorou a multa cominatória uma 

vez confi gurado o descaso e a resistência indevida da parte para cumprimento 

da decisão judicial, ao contrário do acórdão embargado, que embora tenha 

reconhecido incontroverso o período de descumprimento da decisão judicial 

(29.9.2006 a 28.6.2007 - 270 dias), aliado à renitência de Google e Youtube 
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em retirarem o vídeo da internet, reduziu drasticamente o valor da astreinte 

para a quantia de R$ 250.000,00, valor este anteriormente fixado para o 

descumprimento por apenas um dia. Além disso, sustentou que também deve 

prevalecer o termo inicial da correção monetária do valor da astreinte fi xado 

no paradigma, ou seja, a partir da intimação pessoal do representante legal do 

devedor da decisão judicial (e-STJ, fl s. 4.870/4.913).

A impugnação foi apresentada (e-STJ, fl s. 4.937/4.951).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro (Relator): Inicialmente, vale pontuar que 

o presente recurso foi interposto com fundamento no CPC/1973, razão pela 

qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele 

prevista, com a interpretação dada pelo Enunciado n. 2 aprovado pelo Plenário 

do STJ na sessão de 9.3.2006:

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.

Conforme constou no relatório, trata-se de embargos de divergência em 

recurso especial nos autos de impugnação ao cumprimento de sentença de ação 

inibitória apresentada por Google Brasil Internet Ltda. e Youtube LLC (Google e 

Youtube), na qual se alega divergência entre a Terceira e a Quarta Turma deste 

Superior Tribunal de Justiça sobre o critério para a fi xação das astreintes e o 

termo inicial da atualização monetária da condenação.

Renato Aufi ero Malzoni Filho e Daniella Cicarelli Lemos (Renato e Daniella) 

ajuizaram ação inibitória contra Google e Youtube, pretendendo a condenação 

deles para fazer cessar a divulgação de vídeo em que foram filmados em 

momentos de intimidade, determinando-se, no caso de descumprimento, a 

incidência de multa diária.

O pedido foi acolhido, com a fi xação de multa diária de R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais), para inibir transgressão ao comando de 

abstenção.
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Na fase de cumprimento de sentença, Renato e Daniella postularam o 

pagamento da quantia de R$ 95.324.773,90 (noventa e cinco milhões, trezentos 

e vinte e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e noventa centavos), a título 

de multa cominatória, em razão do descumprimento da ordem judicial por 381 

dias.

Google e Youtube apresentaram impugnação, que foi acolhida para reduzir o 

valor da multa cominatória, fi xando-a em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 

para cada um dos exequentes, corrigida a partir da data da decisão.

Interposto agravo de instrumento somente por Renato, o Tribunal de 

origem lhe deu parcial provimento para afastar a redução da multa cominatória 

e determinar a prévia liquidação por arbitramento:

[...] em razão da necessidade de aferir se o recorrente ainda descumpre a 

obrigação imposta no sentido de “providenciar, em trinta dias, todos os vídeos do 

casal que se encontram nos links admitidos, para, a partir daí, impedir, a partir da 

identifi cação do IP (inclusive ‘lan house’), o acesso dos usuários que retornarem 

o vídeo para o site, sob pena de pagar, ao autor, a multa de R$ 250.000,00, como 

estabelecido” (e-STJ, fl s. 4.593/4.600).

Inconformado, Renato interpôs recurso especial, alegando violação, no que 

interessa à análise dos embargos de divergência, dos arts. 334, 339, 364, 475-B, 

475-J, § 2º, aos arts. 475-L e 475-M, todos do CPC/1973, porque não é o caso 

de proceder a liquidação por arbitramento uma vez que as instâncias ordinárias 

já fi xaram o dies a quo, o dies ad quem e o valor de R$ 250.000,00 de astreinte por 

dia de violação, condições que autorizam a liquidação por cálculo aritmético do 

credor.

Ao analisar as decisões proferidas nas instâncias inferiores, a Quarta Turma 

desta Corte concluiu que o procedimento de liquidação era inócuo e irrelevante 

para o caso concreto, porque o acórdão exarado aos 28.6.2007 reconheceu o 

descumprimento da tutela antecipada concedida aos 29.9.2006.

Desse modo, para a análise das questões trazidas a esta Corte Superior, a 

Quarta Turma considerou incontroverso o período de 29.9.2006 a 28.6.2007 

para a incidência da multa diária arbitrada em R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais).

É contra essa decisão o inconformismo agora manejado, sob a alegação 

de divergência com o aresto da Terceira Turma, REsp n. 1.185.260/GO, de 

relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que não merece conhecimento.
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(1) Da divergência quanto ao critério de fi xação da astreinte

É pacífi co o entendimento de que a divergência que enseja a interposição 

do recurso em análise é aquela que se destina a dirimir possível dissídio no 

âmbito desta Corte Superior, que tem por fi nalidade precípua uniformizar a 

interpretação do direito infraconstitucional.

A Corte Especial entende que não cabe, em embargos de divergência, a análise 

de possível acerto ou desacerto do acórdão embargado, mas tão só a de eventual dissídio 

de teses jurídicas, a fi m de uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional 

no âmbito do STJ (AgRg nos EREsp 840.567/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, 

Corte Especial, j. 29.6.2010, DJe 13.8.2010).

A revisão dos valores fi xados a título de multa cominatória nesta Corte 

Superior somente tem sido autorizada em hipóteses excepcionais, em que 

houver a confi guração de quantias irrisórias ou exorbitantes, aptas a afastar a 

incidência da Súmula n. 7 do STJ.

A fi xação da astreinte é feita de acordo com as peculiaridades de cada 

caso concreto, impossibilitando a configuração de dissídio porque exigiria 

o confronto de elementos não suscetíveis de análise no estrito âmbito de 

julgamento dos embargos de divergência.

Nesse sentido, é entendimento pacifi cado na Súmula n. 420 do STJ de que 

é incabível, em embargos de divergência, discutir o valor de indenização por danos 

morais.

Do mesmo modo, nos casos em que houve alteração do valor arbitrado a 

título de honorários advocatícios, o STJ tem rechaçado a divergência:

Agravo interno nos embargos de divergência em recurso especial. Honorários 

advocatícios. Discussão sobre irrisoriedade ou exorbitância. Não cabimento. 

Situações fáticas diversas. Grau de cognição diferente. Inexistência de similitude 

fática entre os julgados confrontados.

1. O STJ tem fi rmado orientação no sentido de que, em regra, não cabem 

Embargos de Divergência para fins de discussão sobre a irrisoriedade ou 

exorbitância do valor fi xado a título de honorários advocatícios.

2. Não há contradição no acórdão recorrido quando consignou mostrarem-se 

incabíveis os presentes Embargos, cujos paradigmas apontados versam sobre 

casos distintos do que ora se cuida, na medida em que naqueles o Superior 

Tribunal de Justiça acabou por superar o óbice de conhecimento, de forma a 

alterar, ante a excessividade ou irrisoriedade reconhecida, os valores estabelecidos 

a título de honorários advocatícios.
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3. Segundo a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, não 

se admite a interposição de Embargos de Divergência para discutir a questão da 

irrisoriedade ou exorbitância do valor fi xado a título de honorários advocatícios, cuja 

verifi cação decorre das particularidades de cada caso concreto.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EREsp 1.322.257/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, 

j. 7.12.2016, DJe 19.4.2017 - sem destaque no original)

Processual Civil. Honorários advocatícios. Quantum. Alteração. Embargos de 

divergência. Não cabimento.

1 - Não cabem embargos de divergência para aumentar ou diminuir o quantum de 

honorários advocatícios, dado que se trata de questão decidida por órgão fracionário 

deste Tribunal, nos limites de sua competência e com base nas peculiaridades de cada 

demanda, não podendo haver, então, dissidência de teses. Precedente da Corte 

Especial (EREsp n. 494.377/SP).

2 - Embargos de divergência não conhecidos.

(Pet 2.512/MG, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Fernando Gonçalves, Corte Especial, j. 3.8.2005, DJ 1º.2.2006, p. 412 - sem destaque 

no original)

Portanto, em hipóteses semelhantes, como a alteração de valores dos 

danos morais ou dos honorários advocatícios na instância especial, esta Corte 

Superior não admite a análise da divergência porque a decisão é pautada nas 

peculiaridades dos casos analisados.

Com a multa cominatória, não é diferente.

A jurisprudência desta Corte, sensível a situações em que salta aos 

olhos a superveniência de valor excessivo decorrente, na maioria das vezes, 

da recalcitrância no descumprimento da obrigação imposta, passou a admitir 

a revisão em sede especial quando se tratar de multa que atingiu valores 

notoriamente exagerados ou ínfi mos, insufi cientes para manter a coercibilidade 

da medida.

Assim, consolidou-se o entendimento de que a astreinte deve observar o 

princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e atender, ao mesmo tempo, o 

objetivo de compelir o devedor a cumprir a obrigação específi ca, sem, contudo, 

ensejar o enriquecimento sem causa do credor.

A compatibilização entre a efetividade da tutela e a vedação do 

enriquecimento sem causa é analisada de acordo com as especifi cidades do caso, o 

que acarreta divergência de valores em razão das suas circunstâncias particulares.
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Os julgados da Terceira Turma têm privilegiado o efeito pedagógico da 

astreinte, como meio de evitar que o agente compelido a cumprir a obrigação 

permaneça inerte, na expectativa de ver o valor reduzido em momento posterior 

pelos órgãos julgadores.

No julgamento do REsp n. 1.475.157/SC, de relatoria do Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, a Terceira Turma fi rmou entendimento de que a apuração da 

razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verifi cada 

no momento de sua fi xação em relação ao da obrigação principal, uma vez que 

a redução do montante total a título de astreinte, quando superior ao valor da 

obrigação principal, acaba por prestigiar a conduta de recalcitrância do devedor 

em cumprir as decisões judiciais, bem como estimula a interposição de recursos 

com esse fi m a esta Corte, em total desprestígio da atividade jurisdicional das 

instância ordinárias.

A preocupação com a efetividade das decisões judiciais foi destacada no 

voto:

Consoante entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor 

da astreinte quando a sua fi xação ocorrer em valor muito superior ao discutido 

na ação judicial em que foi imposta, a fi m de evitar possível enriquecimento sem 

causa. A propósito: AgRg no AREsp n. 516.265/RJ, Relator o Ministro Luiz Felipe 

Salomão, Quarta Turma, DJe de 26.8.2014; AgRg no AREsp n. 363.280/RS, Relator 

o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 27.11.2013; REsp n. 

947.466/PR, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 

13.10.2009.

Ocorre, todavia, que esse não é o único e nem o mais efi caz critério a ser adotado 

no exame dos pedidos de redução do valor fi xado a título de astreintes, notadamente 

em situações semelhantes a dos presentes autos, em que pessoas físicas, jurídicas 

e grupos econômicos dotadas de boa situação econômico/fi nanceira e, portanto, 

capazes de pagar a multa fi xada, adotam a perversa estratégia de não cumprir a 

decisão judicial, deixando crescer o valor devido em proporções gigantescas, em 

relação ao valor que originou a execução, para ao fi nal bater às portas do judiciário 

postulando a revisão daquela quantia, transferindo ao órgão jurisdicional, até 

mesmo a este Tribunal Superior, responsabilidade que era sua, sob o fundamento 

de que o pagamento do montante inviabiliza sua saúde fi nanceira e enriquecimento 

ilícito do credor, fundamentos principais de tais pedidos de redução.

Nesse contexto, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz 

entre o simples cotejo entre o valor da obrigação principal e o valor total fi xado a 

título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples 

fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do 

devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos 
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com esse fi m a esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total 

desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser 

as responsáveis pela defi nição da questão, e da própria efetividade da prestação 

jurisdicional.

Penso que, nessas hipóteses, outro parâmetro pode ser utilizado, 

possivelmente com maior efi cácia, que consiste em aferir a proporcionalidade e a 

razoabilidade do valor diário da multa no momento de sua fi xação, em relação ao 

da obrigação principal, caso em que, verifi cado que a astreinte foi estipulada em 

quantia razoável e módica, se comparada ao valor em discussão na ação em que 

foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso 

do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não seria 

admitida, sua redução.

Em síntese, o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da 

multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, para a 

fase de sua fi xação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida 

em que fi cará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que 

somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial. (sem 

destaques no original)

Em recente julgado da Quarta Turma, após amplo debate, foram fi rmados 

os seguintes parâmetros para a fi xação da astreinte:

Recurso especial. Direito Civil. Obrigação de fazer e indenizatória. Ordem 

judicial determinando que a ré retire gravames de veículo no Detran, sob pena de 

multa diária. Astreintes. Parâmetros de fi xação.

1. É verdade que, para a consecução da “tutela específi ca”, entendida essa 

como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional 

pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas 

de apoio a que faz menção, de forma exemplifi cativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do 

CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma 

coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta.

2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os 

principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja 

realização as astreintes devem ser sufi cientemente persuasivas; e b) vedação ao 

enriquecimento sem causa do benefi ciário, porquanto a multa não é, em si, um bem 

jurídico perseguido em juízo.

3. O arbitramento da multa coercitiva e a defi nição de sua exigibilidade, bem 

como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, 

sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns 

parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo 

para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de 
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resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e 

dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss).

4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais efi ciente para 

se alcançar a tutela almejada, notadamente verifi cando medidas de apoio que 

tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua 

majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o 

devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou 

jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da 

medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específi co equivalente.

5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5º e 6º) e do 

corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria 

perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do 

devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja 

indicando outros meios de adimplemento, seja não difi cultando a prestação do 

devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua 

posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n. 

169 das Jornadas de Direito Civil do CJF.

6. Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de astreintes, foge muito da 

razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente 

R$ 110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, 

por outro lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como 

poderia o próprio juízo ter adotado outros meios sufi cientes para o cumprimento 

da obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante fi nal de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais).

7. Recurso especial parcialmente provido.

(AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ 

Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.11.2016, DJe 14.12.2016 

- sem destaque no original)

Na oportunidade, o Ministro Luis Felipe Salomão apontou a divergência 

existente entre os julgados das turmas que compõem a Segunda Seção:

4. De qualquer forma, para o arbitramento da multa e a definição de sua 

exigibilidade, bem como para eventuais alterações ao seu valor ou periodicidade, 

deve o magistrado sopesar diversos critérios.

Nessa esteira, penso merece o tema maior debate, notadamente pela 

manifesta divergência de entendimentos entre a Terceira e a Quarta Turmas desta 

Corte, não apenas em confl itos de julgados tendo como base fática situações 

diferentes, o que sempre ocorre em casos deste jaez. Na verdade, há uma notória 

pulverização da jurisprudência quanto a critérios de fi xação da multa, a meu ver 
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gerando insegurança e signifi cativas alterações, a depender se o caso é julgado 

por uma ou outra Turma desta Corte Superior.

Deveras, na análise dos precedentes da Segunda Seção, verificam-se 

posicionamentos divergentes sobre os critérios de limitação da multa diária.

A Terceira Turma, em período mais recente, vem entendendo que a apuração 

da razoabilidade e da proporcionalidade do valor das astreintes deve ser deslocada 

para o momento de sua fi xação, em relação ao da obrigação principal, e, caso não se 

verifi que nenhum caráter abusivo, tem-se como irrelevante o valor total da dívida 

(se ultrapassou ou não o valor da obrigação principal), sob pena de se prestigiar a 

recalcitrância do devedor.

[...]

A Quarta Turma, por sua vez, vem adotando o entendimento de que o 

parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa diária deve ser 

correspondente ao valor da obrigação principal, notadamente porque o principal 

objetivo da medida é o cumprimento do decisum e não o enriquecimento da 

parte. Nessa linha, em obséquio ao princípio que veda o enriquecimento sem 

causa, costuma reduzir o valor das astreintes a patamares mais módicos do que os 

geralmente praticados no âmbito da Terceira Turma, à vista da predileção desta 

última à exacerbação da multa cominatória (destaques no original).

É certo que o confronto entre os precedentes dos órgãos fracionários desta 

Corte Superior pode conduzir à confi guração da divergência, com a necessidade 

de uniformização do tema.

No entanto, a via estreita dos embargos de divergência não prescinde da 

análise dos pressupostos específi cos de admissibilidade.

EDUARDO ARRUDA ALVIM destaca a importância da identidade 

fática entre os arestos confrontados:

Pode-se dizer que é mister a identidade fática entre as hipóteses subjacentes 

aos acórdãos (embargado e paradigma) e a solução jurídica diversa. Vale dizer, 

devem ser iguais os suportes fáticos, mas diversas as soluções jurídicas atribuídas. 

A esse respeito é farta a jurisprudência do STJ e, bem assim, do STF. A ideia é que 

situações que tenham identidade ou similitudes fáticas recebam igual tratamento 

jurídico. Isso signifi ca que os embargos de divergência, no STJ, podem ter como 

objeto duas diferentes leis federais, aplicada uma no acórdão recorrido e outra 

no(s) acórdão(s) paradigma(s), colimando-se nesses embargos de divergência 

decidir qual delas efetivamente rege a espécie jurídica, ou seja, objetivam, em 

última análise, que situações fático-jurídicas assemelhadas recebam tratamento 

equivalente (Direito Processual Civil. São Paulo: Ed. RT, 201, p. 965).
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No caso dos autos, a moldura fática do julgado embargado e do paradigma 

é diversa.

A astreinte foi imposta no acórdão embargado com o fi m de cessar a 

divulgação de vídeo em que Daniella e Renato foram fi lmados em momentos de 

intimidade.

O período do descumprimento da medida no acórdão embargado não 

foi defi nido com certeza, tanto que o Tribunal de origem deu provimento ao 

agravo de instrumento para determinar a aferição do valor da multa cominatória 

mediante a liquidação por arbitramento, com o fi m de apurar o número de dias 

em que efetivamente a obrigação foi descumprida.

A Quarta Turma, ao analisar o conteúdo fático probatório dos autos, 

entendeu que o procedimento de liquidação era inócuo e irrelevante para o caso 

concreto porque o acórdão exarado aos 28.6.2007 reconheceu o descumprimento 

da tutela antecipada concedida aos 29.9.2006.

Desse modo, para a análise das questões trazidas a debate, considerou 

incontroverso o período de 29.9.2006 a 28.6.2007 para a incidência da multa 

cominatória, reduzindo-a ao patamar de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 

mil reais) para cada um dos credores. O valor utilizado como parâmetro foi a 

condenação sofrida pela TV Bandeirantes em virtude das exibições do mesmo 

vídeo objeto do recurso especial.

Ao contrário do acórdão embargado, em que a obrigação de não fazer já 

havia sido cumprida, no julgado paradigma a majoração do valor da astreinte 

ocorreu porque persistia o descumprimento da ordem:

Sendo o descaso do devedor o único obstáculo ao cumprimento da 

determinação judicial para o qual havia a incidência de multa diária e 

considerando-se que ainda persiste o descumprimento da ordem, justifica-se a 

majoração do valor das astreintes.

(REsp 1.185.260/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j., DJe 

11.11.2010 - sem destaque no original)

As matérias enfrentadas nos julgados também são diversas.

Enquanto o acórdão embargado enfrentou o descumprimento de obrigação 

que visava proteger a imagem dos postulantes, o acórdão paradigma, embora 

tenha enfrentado tema com refl exo na esfera extrapatrimonial (vedação da 

inscrição do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, diante da 
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suspensão da exigibilidade de contratos de confi ssão de dívida), não se assemelha 

à hipótese do acórdão embargado, que tratou de ofensa ao direito de imagem.

Além disso, avulta a discrepância entre os valores das multas diárias fi xados 

pelos Tribunais de origem respectivos: R$ 250.000,00 no acórdão embargado e 

R$ 400,00 (R$ 12.000,00 por mês), no acórdão paradigma.

Desta forma, fi ca claro que não há divergência entre teses jurídicas adotadas 

no acórdão ora embargado em relação ao precedente trazido a confronto, diante 

da ausência da similitude fática.

Antes, porém, o que aconteceu foi o sopesamento dos fatos da causa, em 

caráter excepcional e peculiar, caso a caso, de modo a formar a convicção do 

julgador a respeito do excesso da multa imposta, impondo sua adequação a um 

patamar razoável.

Assim, tendo o acórdão embargado considerado exagerado o valor, com 

apoio na jurisprudência desta Corte, o reduziu a patamar que entendeu razoável 

e proporcional naquele caso em exame.

A propósito, confi ra-se:

Agravo interno nos embargos de divergência. Inviabilidade. Ausência de 

similitude fática. Multa cominatória. Peculiaridades do caso concreto.

1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça 

a questão relativa ao valor fi xado para as astreintes não é tese jurídica a ser apreciada 

na via dos embargos de divergência, pois são as peculiaridades do caso concreto que 

norteiam o órgão julgador a alterar ou manter o montante da multa. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EAREsp 720.907/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 

26.4.2017, DJe 3.5.2017 - sem destaque no original)

Agravo regimental nos embargos de divergência. Processo Civil. Ação de 

reparação por danos materiais e compensação por danos morais. Cumprimento 

de sentença. Astreintes. Redução. Valor tido por exagerado pelo acórdão 

embargado. Pretendida aplicação da Súmula n. 07, considerando o valor 

adequado. Imprestabilidade de paradigma da mesma Turma que julgou o 

acórdão embargado. Imprestabilidade de paradigmas das Quinta e Sexta Turmas, 

que não mais detêm competência para matéria civil e processual civil. Incidência 

da Súmula n. 158 do STJ. Paradigmas remanescentes das 1ª, 2ª e 4ª Turmas. Cisão 

do julgamento (Corte Especial, Primeiro, e, depois, 2ª Seção). Precedente da 

Corte Especial. Nesses limites: ausência de cotejo analítico. Desatendimento dos 

arts. 255 e 266 do RISTJ. Situações comparadas, ademais, distintas. Casuística. 
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Particularidades de cada caso. Dissídio jurisprudencial indemonstrado, tampouco 

configurado. Embargos de divergência, referentes à competência da Corte 

Especial, aos quais se nega seguimento. Redistribuição no âmbito da Segunda 

Seção. Decisão mantida em seus próprios termos. Agravo regimental desprovido.

1. O Embargante, ora Agravante, se limitou a transcrever as ementas dos 

arestos paradigmas, sem se preocupar em demonstrar a suposta identidade de 

situações e a diferente interpretação eventualmente dada à questão pelas Turmas 

integrantes desta Corte, embora afi rme tê-lo feito. Consoante a jurisprudência 

mansa e pacífi ca desta Corte Superior, “para que sejam admitidos os embargos de 

divergência, o recorrente deve demonstrar analiticamente o dissídio pretoriano, 

por meio da transcrição de trechos dos acórdãos paradigma e recorrido” (AgRg 

nos EREsp 1.229.335/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado em 

05.09.2012, DJe 18.09.2012).

2. O acórdão embargado consignou, em perfeita sintonia com a jurisprudência 

desta Corte, que, na fi xação do valor da multa, “Via de regra, a matéria não comporta 

revisão por força do óbice da Súmula 7/STJ (v.g. AgRg no Ag 1.018.147/RJ, Rel. Min. 

Fernando Gonçalves, DJe de 31.8.2009; AgRg no REsp 989.664/RS, minha relatoria, 

DJe de 5.8.2008). Contudo, em situações excepcionais de claro exagero ou modicidade 

nos valores fi xados, esta Corte vem considerando possível abordar a matéria em 

recurso especial, sempre com fundamento em critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade (v.g. REsp 973.879/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 9.11.2009; 

REsp 1.060.+293/RS, de minha relatoria, DJe de 18.3.2010).”

3. Sem arranhar a tese jurídica sufragada na jurisprudência do STJ, o acórdão 

embargado considerou exagerado o valor fi xado a título de astreintes e o reduziu a 

patamar que entendeu razoável e proporcional naquele caso em exame. E a via dos 

embargos de divergência não se presta a mera revisão do julgamento do recurso 

especial, mas a compor eventual dissídio jurisprudencial, o que não ocorreu.

4. Agravo regimental desprovido. Determinação de redistribuição dos 

embargos de divergência no âmbito da Segunda Seção, a fim de que seja 

analisado o recurso sob a luz dos paradigmas remanescentes da Quarta Turma.

(AgRg nos EREsp 1.166.208/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, j. 

17.4.2013, DJe 24.4.2013 - sem destaque no original)

(2) Da divergência quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária

O acórdão embargado determinou a incidência da correção monetária a 

partir da data do julgamento do recurso especial.

Renato sustenta que o julgado diverge da orientação adotada no aresto da 

Terceira Turma, REsp 1.185.260/GO, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, 

em que fi cou determinada a incidência da atualização monetária a partir da 

data da intimação pessoal do representante legal do executado da decisão que 

concedeu a medida coercitiva:
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[...] Recurso especial provido, para majorar a multa cominatória ao importe 

de R$7.000,00 (sete mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo das 

atualizações legalmente permitidas, adotando como termo inicial, da 

mesma forma como fez o Tribunal de origem, a data da intimação pessoal do 

representante legal da recorrida, qual seja, 28 de julho de 2006, de modo que, até 

o presente momento, resultam aproximadamente 49 meses de descumprimento.

(REsp 1.185.260/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 7.10.2010, 

DJe 11.11.2010 - sem destaque no original)

A afi rmação destoa da realidade dos fatos. O que o paradigma afi rma é que 

o termo inicial da multa - e não dos consectários da mora - é a intimação da 

parte.

Com efeito, ficou assim esclarecido no julgamento dos embargos de 

declaração apresentados contra o aresto paradigma:

Processo Civil. Embargos de declaração no recurso especial. Irresignação 

da parte. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Omissão. Correção monetária. 

Ocorrência. Demais omissões apontadas. Não existentes.

1. A atribuição de efeitos modifi cativos aos embargos declaratórios é possível 

apenas em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou 

obscuridade, a alteração da decisão surja como conseqüência lógica e necessária.

2. No art. 535 do CPC inexiste previsão, quer para reabertura do debate, quer 

para análise de questões não abordadas nos acórdãos recorridos, notadamente 

quando fundados os embargos de declaração no mero inconformismo da parte.

3. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a que se estabelece 

no âmbito interno do julgado embargado.

4. A correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento (Súmula 

362/STJ).

6. Embargos de declaração interposto pelo segundo embargante rejeitado 

e embargos de declaração interpostos pelo primeiro embargante parcialmente 

acolhido tão somente para consignar que a correção monetária incide desde a data 

do arbitramento.

(EDcl no REsp 1.185.260/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 

15.2.2011, DJe 25.2.2011 - sem destaque no original)

Veja-se trecho do acórdão paradigma aclarando o tema:

[...] há de se reconhecer a existência, na decisão embargada, tão somente da 

omissão relativa ao termo inicial da correção monetária, que deverá incidir desde a 

data do arbitramento (Súmula 362/STJ).
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Como se depreende pela leitura da parte dispositiva, a forma como ficou 

consignada a respeito da adoção do termo inicial da multa cominatória como sendo 

a data de intimação pessoal do representante legal, pode conduzir a errada adoção 

do mesmo dies a quo para as atualizações (sem destaque no original).

O acórdão embargado decidiu no mesmo sentido: fi xo as astreintes em 

R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para o recorrente - Renato Aufi ero 

Malzoni Filho -, com juros e correção monetária a contar desta data (e-STJ, fl . 

4.823).

Por seu turno, os embargos de declaração ratifi caram o entendimento 

anteriormente fi rmado:

Ademais, nada obsta que o acórdão determine a incidência de juros e correção 

monetária a partir da data do julgamento do recurso especial, uma vez que o 

valor fi nal da astreinte também levou em consideração os refl exos monetários desde 

o ajuizamento da demanda. Em outras palavras, o valor fi nal arbitrado pela Turma 

retrata o montante adequado e efetivo para o caso concreto, incluindo as cifras 

decorrentes de atualização da moeda no tempo (e-STJ, fl . 4.858 - sem destaque 

no original).

Destarte, o acórdão apontado como paradigma decidiu no mesmo sentido 

do acórdão embargado, inexistindo a alegada divergência.

Ademais, não há dissídio entre as Turmas que compõem a Segunda Seção 

sobre o tema, consoante demonstram os precedentes abaixo colacionados:

Recurso especial. Civil e Processual Civil. Liquidação de sentença por 

arbitramento. Multa por descumprimento de ordem judicial. Passagem de água. 

Lavoura de arroz. Termo inicial dos juros.

1. Liquidação por arbitramento relativa à multa por descumprimento de 

ordem judicial (passagem de água para lavoura de arroz irrigado).

2. Arbitramento do valor total da multa em seiscentos mil reais a partir da data 

da sessão de julgamento.

3. Fixação na mesma data da sessão de julgamento do termo inicial dos juros 

legais moratórios e da correção monetária, quando se tornou líquido o valor da 

multa.

4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.335.643/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.3.2015, DJe 31.3.2015 - sem destaque no original)
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Civil e Processo Civil. Descumprimento de obrigação de fazer. Multa diária. 

Não incidência de juros moratórios legais. Incidência de correção monetária. Arts. 

analisados: 461, § 4º, CPC; 395, CC/2002; 1º, Lei n. 6.899/1981.

1. Ação de anulação e substituição de títulos, cujos autos foram restaurados 

em 1998, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente 

recurso especial, concluso ao Gabinete em 05.12.2011.

2. A controvérsia reside em defi nir se sobre a multa prevista no § 4º do art. 461 

do CPC incidem juros de mora legais e correção monetária e, em caso positivo, o 

termo inicial para sua exigibilidade.

3. O poder de intimidação refl etido no valor arbitrado pelo Juiz a título de 

multa diária, nos termos do § 4º do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo 

do tempo - e, portanto, corrigido - a fi m de que corresponda, desde então, à 

expectativa de ser o sufi ciente para a obtenção da tutela específi ca. Assim, a partir 

de sua fi xação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar, sempre, 

que lhe é mais interessante cumprir a obrigação principal que pagar a multa.

4. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 

461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de 

dano moral (Súm. 362/STJ).

5. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de 

obrigação de fazer, sob pena de confi gurar bis in idem.

6. Recursos especiais conhecidos; provido parcialmente o do primeiro 

recorrente e desprovido o do segundo.

(REsp 1.327.199/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.4.2014, 

DJe 2.5.2014 - sem destaque no original)

Incide, portanto, a Súmula n. 168 do STJ, segundo a qual não cabem 

embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se fi rmou no mesmo 

sentido do acórdão embargado.

Em suma, considerando que a via dos embargos de divergência não se 

presta a mera revisão do julgamento do recurso especial, mas a compor eventual 

dissídio jurisprudencial, o que não é a hipótese dos autos, não há como conhecer 

do recurso.

Nessas condições, não conheço dos embargos de divergência.

É o voto.

Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará 

sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa 

(arts. 77, §§ 1º e 2º e 1.026, § 2º, do NCPC).
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RECLAMAÇÃO N. 16.390-BA (2014/0026213-9)

Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti

Reclamante: Porto Seguro Administradora de Consorcios Ltda

Advogado: Adriano Zaitter - PR047325

Reclamado: Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

       Criminais do Estado da Bahia

Interes.: Carlos Augusto da Silva Junior

Advogado: Jader Menezes Lopes - BA025255

EMENTA

Reclamação. Processamento. Resolução n. 12/2009-STJ. 

Distribuição anterior à Resolução n. 3/2016-STJ. Consórcio. 

Desistência ou exclusão. Restituição de parcelas. Encerramento do 

grupo. Recurso repetitivo. Contratos celebrados após 6.2.2009, na 

vigência da Lei n. 11.795/2008. Grupo de consórcio iniciado na 

vigência da legislação anterior.

1. A reclamação distribuída e pendente de apreciação antes da 

publicação da Resolução-STJ n. 3/2016, que delegou competência aos 

Tribunais de Justiça para processar e julgar as reclamações destinadas 

a dirimir divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal 

estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, deve ser 

processada e julgada por este Tribunal, na forma disciplina da pela 

Resolução-STJ n. 12/2009.

2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela 

Segunda Seção no julgamento do REsp 1.119.300/RS, submetido 

ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido 

de que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado 

desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em 

até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o 

encerramento do plano”, aplicam-se aos contratos celebrados na 

vigência da Lei n. 11.795/2008.
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3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 

2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 

n. 11.795/2008.

4. Reclamação procedente.

ACÓRDÃO

A Segunda Seção, por maioria, julgou procedente a reclamação, nos termos 

do voto da Sra. Ministra Relatora, vencidos os Srs. Ministros Antonio Carlos 

Ferreira e Nancy Andrighi. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Luis Felipe Salomão e Paulo de Tarso 

Sanseverino votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

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

Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora

DJe 13.9.2017

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Trata-se de reclamação, com pedido 

de liminar, proposta por Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda., com 

base nos arts. 105, I, “f ”, da Constituição Federal; 187 e seguintes do Regimento 

Interno do STJ; e Resolução n. 12/2009 do STJ, contra acórdão proferido pela 

Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado da 

Bahia, que determinou a restituição imediata das parcelas pagas por desistente 

de consórcio, o qual em dezembro de 2009, na vigência da Lei n. 11.795/2008, 

aderiu a grupo de consórcio iniciado em outubro de 2007.

A ementa do acórdão reclamado tem o seguinte teor (fl . 166):

Embargos de declaração. Consórcio. Acórdão que determinou a devolução dos 

valores pagos em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o 

encerramento do grupo. Contrato posterior à vigência da Lei n. 11.795/2008 

(06.02.2009), evidenciando o equívoco na premissa construída. Não aplicação 

dos termos do julgamento da Reclamação Constitucional n. 3.752-GO. Embargos 
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acolhidos para reformar o acórdão embargado, julgando os demais aspectos do 

litígio, com o reconhecimento da abusividade da cláusula inserida em contrato 

de adesão que manda aguardar o fi nal do grupo para a restituição das quantias 

pagas, sobretudo quando não demonstrado pela empresa de consórcio que a cota 

do contratante desistente não chegou a ser preenchida ou que sua saída ocasionou 

efetivos prejuízos para os demais consorciados.

Alega a reclamante que o referido acórdão contrariou a orientação 

da Segunda Seção deste Tribunal na Reclamação n. 3.752/GO e no REsp 

1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-c).

Acrescenta que não tem relevância a circunstância de o contrato ter sido 

celebrado na vigência da Lei n. 11.795/2008, porque, no caso em exame, o autor 

da ação aderiu a um grupo em andamento, constituído antes da edição da Lei 

n. 11.795/2008, motivo pelo qual a restituição das parcelas pagas pelo desistente 

do consórcio deve ocorrer após o encerramento do grupo, nos termos das regras 

estabelecidas na Circular n. 2.766/97, em vigor na época da formação do grupo e 

expedida pelo Banco Central do Brasil com base no art. 33 da Lei n. 8.177/1991, 

diploma legal que outorgou à Autarquia as atribuições de normatizar coordenar, 

fi scalizar e supervisionar as operações de consórcio no País.

Mediante a decisão de fls. 188-191, deferi o pedido de liminar para 

suspender o acórdão reclamado até o julgamento do mérito do pedido deduzido 

na inicial (Resolução STJ n. 12/2009, arts. 1º e 2º).

O Ministério Público Federal manifestou-se às fl s. 204-211, pelo não 

conhecimento da reclamação e, caso conhecida, pela procedência do pedido.

Informações da Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do Estado da Bahia às fl s. 214-216, ratifi cando o entendimento do 

acórdão reclamado.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti (Relatora): Anoto, inicialmente, que 

a presente reclamação foi processada sob o rito estabelecido na Resolução n. 

12/2009-STJ, dado que distribuída antes da vigência do Código de Processo 

Civil de 2015 e, em consequência, das Emendas Regimentais 22 e 24 de 2016 

editadas com a fi nalidade de contemplar as inovações por ele introduzidas.
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Quando da aprovação da Resolução n. 3/2016-STJ, que delegou 

competência aos Tribunais de Justiça para processar e julgar as reclamações 

destinadas a dirimir divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal 

estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, este feito encontrava-

se pendente de análise pelo Tribunal, motivo pelo qual não tem aplicação a regra 

por ela estabelecida, nos termos de seu art. 3º.

Está em questão a alegada contrariedade à interpretação de direito material 

consolidada em julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.119.300/RS 

(CPC/1973, art. 543-C), hipótese de cabimento da reclamação, nos termos da 

interpretação conferida pela Segunda Seção à referida Resolução n. 12/2009,

Afasto, portanto, a preliminar de não conhecimento da presente reclamação.

II

O exame do histórico das normas legais e regulamentares que regem as 

operações de consórcio no País permite concluir que jamais foi contemplada a 

possibilidade de resgate imediato de parcelas pagas por desistente ou excluído 

de grupo de consórcio, em razão de a pretensão não se compatibilizar com 

esse sistema de aquisição de bens ou serviços, concebido, não como simples 

espécie de aplicação fi nanceira, mas para propiciar que um grupo de pessoas 

pague contribuições periódicas com o objetivo de constituir um fundo comum 

destinado a obtenção de bens ou serviços por cada participante, por meio de 

autofi nanciamento.

Com efeito, a Lei n. 5.768/1971, primeira norma legal a dispor sobre o 

tema, estabeleceu em seu art. 7º, inc. I, que as operações de consórcio estavam 

sujeitas à prévia autorização do Ministério da Fazenda, “na forma desta lei e 

nos termos e condições gerais que forem fi xados em regulamento”, que deveria 

exigir prova da capacidade fi nanceira, econômica e gerencial das empresas 

administradoras dos grupos, podendo fi xar limites de prazos e de participantes, 

normas e modalidades contratuais, bem assim limites mínimos de capital social 

e, ainda, nos termos de seu art. 8º e incisos, estabelecer percentuais máximos 

de taxas de administração, bem como a contabilização separada das receitas e 

despesas dessas atividades.

O Decreto n. 70.951/1972, que regulamentou a referida lei, atribuiu 

ao Ministro da Fazenda a competência para autorizar a constituição e o 

funcionamento de consórcios destinados à aquisição de bens móveis duráveis, 

no termos do art. 40, com a redação do Decreto n. 72.411/1973, bem como 
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para estabelecer normas para a organização e funcionamento de consórcios que 

tivessem por fi nalidade a compra de imóveis residenciais pelos participantes, na 

forma do art. 47, caput.

Os referidos dispositivos encontram-se assim redigidos:

Lei n. 5.768/1971

Art. 7º Dependerão, igualmente, de prévia autorização do Ministério da 

Fazenda, na forma desta lei, e nos termos e condições gerais que forem fi xados 

em regulamento, quando não sujeitas à de outra autoridade ou órgãos públicos 

federais:

I  - as operações conhecidas como Consórcio, Fundo Mútuo e outras formas 

associativas assemelhadas, que objetivem a aquisição de bens de qualquer 

natureza;

(...)

Art. 8º O Ministério da Fazenda, nas operações previstas no artigo 7º, exigirá 

prova de capacidade fi nanceira, econômica e gerencial da empresa, além dos 

estudos de viabilidade econômica do plano e das formas e condições de emprego 

das importâncias a receber, podendo:

I - fi xar limites de prazos e de participantes, normas e modalidades contratuais;

II - fi xar limites mínimos de capital social;

III - estabelecer percentagens máximas permitidas, a título de despesas de 

administração;

IV - exigir que as respectivas receitas e despesas sejam contabilizadas 

destacadamente das demais.

Decreto n. 70.951/1972

Art. 40. O Ministro da Fazenda poderá autorizar, na forma deste regulamento e 

dos atos que o complementarem, a constituição e o funcionamento de consórcios, 

fundos mútuos ou formas associativas assemelhadas, que objetivem a coleta de 

poupanças destinadas a propiciar a aquisição de bens móveis duráveis, por meio 

de autofi nanciamento. (Redação do Decreto n. 72.411/1973).

Art. 47. Fica o Ministro da Fazenda autorizado a estabelecer normas para a 

organização e funcionamento de consórcios destinados a coletar poupança para 

a aquisição de bens imóveis que constituam unidades residenciais, observadas as 

seguintes condições básicas:

(...)
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Com base nessas atribuições legais e regulamentares, o Ministro da 

Fazenda editou a Portaria 190, em 27.10.1989, mediante a qual defi niu o 

consórcio no item 1.1, nos seguinte termos:

Consórcio é a união de diversas pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo 

de formar poupança, mediante esforço comum, com a fi nalidade exclusiva de 

adquirir bens móveis duráveis, por meio de autofi nanciamento.

Estabeleceu, ainda, a referida portaria, que as parcelas pagas pelos 

participantes que desistirem ou forem excluídos do consórcio, assim entendidos 

aqueles que, antes do recebimento do bem, saíssem voluntariamente do grupo 

ou deixassem de pagar as parcelas mensais, deveriam ser restituídas após o 

decurso do prazo de 30 dias do encerramento do grupo, sem a incidência de 

juros e correção monetária, nos termos dos itens 53 e 53.2, assim redigidos:

53 - Consorciado desistente ou excluído é aquele que, antes de receber o bem, 

solicitar seu afastamento defi nitivo do grupo ou se tornar inadimplente com suas 

obrigações contratuais.

53.2 - Os participantes que desistirem do consórcio ou dele forem excluídos, 

inclusive seus herdeiros ou sucessores, receberão de volta as quantias 

já pagas, sem juros e sem correção monetária, dentro de 30 (trinta) dias do 

encerramento das operações do grupo, deduzidas as taxas de administração 

recebidas e acrescidas do saldo remanescente dos fundos comuns e de reserva, 

proporcionalmente às contribuições recolhidas.

Essa regulamentação ensejou o ajuizamento de numerosas ações judiciais 

questionando a não incidência de correção monetária na restituição das parcelas, 

até que o tema foi pacifi cado por este Tribunal mediante a edição da Súmula 35, 

publicada em 21.11.1991, com o seguinte teor:

Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua 

restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de 

consórcio.

A orientação que então prevaleceu determinou a incidência de correção 

monetária nos valores a serem restituídos a ex-participante de consórcio, com 

base na regra geral de que essa parcela não se constitui em acréscimo do valor 

investido, mas mera forma de recomposição do valor da moeda corroída pela 

infl acão, que, como é público e notório, atingia patamares elevados na época dos 

fatos - décadas de 1980 e 1990 - motivo pelo qual preponderou o entendimento 
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de que as perdas infl acionárias devem ser inseridas em débitos de qualquer 

natureza, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do devedor.

Nesse sentido, apenas a título de exemplo, destaco a seguinte passagem 

do voto proferido pelo Ministro Waldemar Zveiter, relator do REsp 5.383/RS, 

concluído pela Terceira Turma em 4.12.1990:

Essa questão sobre ser possível ou não a incidência da correção monetária, 

em tais circunstâncias e mesmo em outras nas quais se argumenta com violações 

legislativas arcaicas, porque superadas pelos fatos sociais, não podem inibir 

o julgador de adequando sua interpretação à realidade social ou econômica, 

entregar a prestação jurisdicional a que faz jus o interessado, notadamente, fi el 

ao princípio de justiça que deve prevalecer sobre os conceitos do direito, quanto 

este se constitui anacrônico e distanciado, na mora do legislador, aos fi ns sociais 

a que se constituiu.

No entender de Ives Gandra ela é sempre devida porque “a atualização do 

valor da moeda...”, é necessária “... em face de sua perda de substância corroída 

pela infl ação”.

Tal como já afi rmaram os eminentes Ministros Pádua Ribeiro e Carlos Velloso, 

este hoje membro da Suprema Corte:

A incidência da correção monetária vem atender ao clamor de justiça, 

mormente nos dias de hoje, em que os índices mensais de inflação 

alcançam patamares próximos aos 40%. Não se admitindo, estar-se-ia 

consagrando o enriquecimento sem causa, que a teoria geral do direito não 

acolhe...” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Apelação Cível 

n. 114.925-RJ, TFR.

Ressalto, todavia, que os precedentes da Súmula n. 35/STJ não examinaram 

a restituição imediata das parcelas pagas pelos desistentes ou excluídos de 

consórcio, sendo certo, que, na época, não houve questionamento sobre esse 

tema, restringindo-se as lides à determinação da referida Portaria MF n. 

190/1989 de excluir a incidência de correção monetária das parcelas pagas, sob 

a alegação dos ex-participantes de que a devolução deveria ser efetivada após 

o encerramento de contratos longos, com duração mínima de sessenta meses e 

em panorama de espiral infl acionária que assolava o País, como se observa na 

leitura da ementa do acórdão proferido pela Quarta Turma no REsp 7.237/RS. 

Confi ra-se:

Consórcio de automóveis. Devolução de prestações já pagas pelo participante 

desistente ou excluído. Correção monetária.
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Ao participante de consórcio que dele se afasta é devida, quando do 

encerramento do grupo, a devolução das prestações pagas com correção 

monetária. A cláusula do contrato de adesão que exclui a atualização da quantia 

a ser restituída, é de ser considerada leonina e sem validade; não pode ser tida, 

outrossim, como cláusula penal, pois esta exige estipulação inequívoca e deve ser 

proporcional à gravesa do inadimplemento contratual. A correção a monetária 

não é um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

Juros moratórios cabíveis somente após a mora da Administradora, encerrado 

o plano e não devolvidas corretamente as prestações.

Conhecimento do recurso da Administradora apenas pelo dissídio 

jurisprudencial, com parcial provimento. (Relator Ministro Athos Carneiro, DJ 

1º.1.1991).

Os pleitos de restituição imediata das parcelas pagas por desistente ou 

excluído de consórcio são posteriores às discussões que ensejaram a edição da 

Súmula 35/STJ e também posteriores à transferência do Ministério da Fazenda 

para o Banco Central do Brasil da competência para autorizar o funcionamento 

e estabelecer normas para organização do sistema de consórcio, estabelecida 

pelo art. 33, da Lei n. 8.177/1991, assim redigido:

Art. 33. A partir de 1º de maio de 1991, são transferidas ao Banco Central do 

Brasil as atribuições previstas nos arts. 7º e 8º da Lei n. 5.768, de 20 de dezembro 

de 1971, no que se refere às operações conhecidas como consórcio, fundo mútuo 

e outras formas associativas assemelhadas, que objetivem a aquisição de bens de 

qualquer natureza.

Parágrafo único. A fiscalização das operações mencionadas neste artigo, 

inclusive a aplicação de penalidades, será exercida pelo Banco Central do Brasil.

Com base na autorização legal, a Autarquia editou a Resolução n. 2.196, 

de 30.6.1992, que aprovou o regulamento para disciplinar a constituição e o 

funcionamento de grupos de consórcio e no qual foi mantido o prazo de trinta 

dias após o encerramento o grupo para a restituição das quantias pagas pelos 

desistentes ou excluídos, aplicando, todavia, critério para redução desses valores 

com observância do percentual amortizado do preço do bem ou do índice do 

preço, nos termos dos arts. 48 e 65, dispositivos alterados pela Circular n. 2.394, 

de 22.12.1993, para fi xar o prazo para restituição para os ex-parcipantes em 

sessenta dias após o encerramento do grupo, nos termos seguintes:

Circular n. 2.196/1992

Art. 48. No prazo de 30 (trinta) dias após a contemplação dos participantes dos 

respectivos grupos e a colocação à sua disposição dos créditos devidos para a 
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compra de bens, a administradora deverá adotar os seguintes procedimentos, na 

ordem em que mencionados:

I - Proceder à devolução pertinente aos participantes desistentes ou excluídos, 

observado o disposto no art. 65 deste Regulamento;

(...)

Art. 65. Aos participantes desistentes ou excluídos, ou aos seus sucessores, 

serão devolvidas as quantias por eles pagas aos fundos comum e de reserva, no 

prazo de 30 (trinta) dias após colocado à disposição dos consorciados do grupo o 

último crédito devido para a compra do bem, observado que:

I - Efetivada a desistência ou exclusão do participante, a administradora deverá 

comunicar-lhe, formalmente, o percentual pago do valor do bem referenciado no 

contrato, vigente na data da última assembléia antes da exclusão ou desistência;

II - Na data da colocação à disposição dos consorciados do último crédito 

devido, o valor pertinente a cada excluído ou desistente será apurado com base 

no valor do crédito, vigente nessa data;

III - Ao valor apurado será aplicado um percentual de redução, inversamente 

proporcional à participação no grupo do excluído ou desistente, cujo produto 

será creditado ao grupo, observando-se:

a - no caso de participante de grupo vinculado ao preço do bem:

Percentual           Amortizado            Redutor

Até                              40%                              15%

Acima de 40%         Até 60%           10%

Acima de 60%         Até 80%            5%

Acima de 80%            ------                           zero

b - no caso de participante de grupo vinculado a índice do grupo:

Percentual           Amortizado            Redutor

Até                              40%                              20%

Acima de 40%         Até 60%           15%

Acima de 60%         Até 80%            10%

Acima de 80%            ------                           zero

(...)

Circular n. 2.394/1993

Art. 48. No prazo de sessenta dias após a contemplação dos participantes dos 

respectivos grupos, a colocação à sua disposição dos créditos devidos para a 

compra de bens ou conjunto de bens e sendo os recursos do grupo sufi cientes 
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para a devolução de que trata o art. 65 deste Regulamento, a administradora 

deverá adotar os seguintes procedimentos, na ordem em que mencionados:

I - comunicar, por meio de carta ou de telegrama notifi catório, aos desistentes 

e excluídos, observado o disposto no art. 65 deste Regulamento, que estão à 

sua disposição os valores relativos à devolução das quantias por eles pagas aos 

fundos comum e de reserva;

(...)

Art. 65. Aos participantes desistentes ou excluídos, ou aos seus sucessores, 

serão devolvidas as quantias por eles pagas aos fundos comum e de reserva, no 

prazo de estabelecido no art. 48 deste Regulamento, observado que:

(...)

Ainda sob a égide da legislação anterior à vigência da Lei n. 11.795/2008, 

a Diretoria Colegiada do Bacen editou a Circular n. 2.766, em 3.7.1997, 

alterada pela Resolução n. 3.084/2002, mediante a qual foi introduzido novo 

regulamento do sistema de consórcio, revogadas as Circulares n. 2.196/1992 e 

2.394/1993 e as Portarias n. 190/1989 e 28/1990, do Ministério da Fazenda, 

bem assim inserida a seguinte defi nição para o consórcio (art. 1º, caput):

Art. 1º Consórcio é uma reunião de pessoas físicas e/ou jurídicas, em grupo 

fechado, promovida pela administradora, com a fi nalidade de propiciar a seus 

integrantes a aquisição de bem, conjunto de bens ou serviço turístico por meio de 

autofi nanciamento.

A referida norma regulamentar exigiu, ainda, a previsão expressa no 

contrato de adesão do direito à restituição dos valores pagos pelos participantes 

excluídos do consórcio e manteve em sessenta dias, após o encerramento do 

grupo, o prazo para a devolução dessas parcelas, que deveriam ser acrescidas do 

rendimento fi nanceiro do fundo comum do grupo, correspondente ao período 

compreendido entre as datas da exclusão e a da última da contemplação da 

última cota, nos termos do arts. 3º, inc. XIV, § 1º, itens I e II e 21, incs. I e II:

Art. 3º O contrato de adesão é o instrumento que, fi rmado pelo consorciado 

e pela administradora de consórcio, cria vínculo jurídico obrigacional entre as 

partes e pelo qual o consorciado formaliza seu ingresso em grupo de consórcio, 

estando nele expressas as condições da operação de consórcio, bem como, de 

forma clara e explícita, os direitos e deveres das partes contratantes, devendo 

dele constar, no mínimo:

(...)
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XIV - o direito dos participantes excluídos, por desistência declarada ou 

inadimplemento contratual, ou de seus sucessores, à devolução das quantias 

pagas.

Parágrafo 1º. Para efeito de apuração da quantia a ser devolvida com base no 

inciso XIV, sobre o valor do crédito vigente na data em que ocorreu a exclusão ou 

na data da assembleia geral de contemplação da última cota do grupo, conforme 

dispuser o contrato, devem ser:

I - aplicado o percentual do valor do bem, conjunto de bens ou serviço 

turístico, amortizado pelo participante para o fundo comum do grupo e, se for o 

caso, para o fundo de reserva;

II - acrescidos, ao resultado obtido, na forma do inciso I, os rendimentos da 

aplicação fi nanceira, auferidos entre uma das datas de que trata o caput deste 

parágrafo e o dia anterior ao pagamento ao participante excluído.

Art. 21. Dentro de sessenta dias, contados da data da realização da última 

assembléia de contemplação do grupo de consórcio, a administradora deverá 

comunicar:

I - aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que os 

mesmos estão à disposição para recebimento em espécie;

II - aos participantes excluídos, por desistência declarada ou inadimplemento 

contratual, que se encontra à disposição, para devolução em espécie, o saldo 

relativo às quantias por eles pagas, observadas as disposições do art. 3º, inciso 

XIV, e parágrafos 1º e 2º;

(...)

Ficou assegurada, pois, a atualização monetária dos valores a serem 

restituídos aos participantes excluídos do consórcio, por determinação expressa 

de norma regulamentar, mas mantido critério de que esse procedimento fosse 

efetivado após o encerramento do grupo respectivo, motivo pelo qual foram 

ajuizadas grande quantidade de ações que tiveram por objeto a restituição 

imediata das quantias pagas pelos ex-particpantes de grupos de consórcio.

A multiplicidade dessas ações ensejou o julgamento pela Segunda Seção do 

REsp 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, sob a relatoria do 

Ministro Luis Felipe Salomão, em julgamento concluído em 14.4.2010 e no qual 

foi assentada a tese reproduzida na ementa do acórdão, que tem o seguinte teor:

Recurso especial repetitivo. Julgamento nos moldes do art. 543-C do Código 

de Processo Civil. Consórcio. Desistência. Devolução das parcelas pagas pelo 

consorciado. Prazo. Trinta dias após o encerramento do grupo.
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1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição 

de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de 

imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para 

o encerramento do plano.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (Relator Ministro Luis 

Felipe Salomão, DJ 27.8.2010)

Ressalto que no citado repetitivo, a despeito de estarem em exame 

contratos de consórcio celebrados antes de 6.2.2009, data da vigência da Lei n. 

11.795/2008, o eminente Relator manifestou o seu entendimento no sentido 

de que o advento da nova lei não modifi cou essa orientação da Segunda Seção, 

em decorrência do veto presidencial aos dispositivos da norma que estabeleciam 

critério diverso para a restituição das parcelas pagas pelos participantes excluídos 

do consórcio, como se observa a seguinte passagem de seu voto:

Muito embora inaplicável ao caso concreto, não é ocioso ressaltar que, 

atualmente, a legislação que rege os consórcios é a recente Lei n. 11.795, de 8 de 

outubro de 2008, que obteve veto presidencial no art. 29, §§ 1º, 2º e 3º do art. 30 

e incisos II e III do art. 31, que dispunha sobre a restituição das parcelas pagas pelo 

consorciado em caso de exclusão do grupo.

Portanto, permanece hígida a orientação pacífi ca desta E. Segunda Seção, no 

sentido de se respeitar a convenção e se aguardar o encerramento do grupo para 

requerer-se a devolução das contribuições vertidas, de acordo com os princípios 

regentes do CDC.

Acrescento que, naquela oportunidade, fi cou vencido o voto proferido 

pela Ministra Nancy Andrighi, no qual propôs diversas possibilidades para 

a restituição das parcelas pagas por participantes desistentes ou excluídos de 

consórcio, vislumbrando, inclusive a hipótese de restituição imediata, tanto antes 

como depois da vigência da Lei n. 11.795/2008. Confi ra-se:

Do quanto exposto e para efeitos da tese a ser estabelecida para efeitos do 

art. 543-C do CPC, conclui-se que a devolução dos valores pagos por consorciado 

excluído deve obedecer as regras abaixo.

Para os contratos anteriores à vigência da Lei n. 11.945/2008:

(i) assim que o grupo tiver em caixa disponibilidade de recursos, ausente 

circunstância de maior urgência ou relevo que justifi que a sua utilização, deve 

o numerário ser destinado à imediata restituição do consorciado excluído, que 

fi cará sujeito às penalidades contratuais aplicáveis;
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(ii) havendo a cessão da cota para terceiro, mediante prévia anuência da 

administradora, o reembolso ocorrerá assim que o novo consorciado recolher, a 

título de obrigações vencidas, valor equivalente ao crédito a ser restituído, sem 

prejuízo de abatimento relativo às despesas inerentes à transferência, penalidades 

contratuais aplicáveis e de indenização por eventuais danos sofridos pelo grupo 

em virtude do desligamento;

(iii) sendo impossível ceder a cota do consorciado excluído para terceiro e não 

tendo o grupo recursos sufi cientes para antecipar a devolução dos valores pagos, 

a restituição se dará por ocasião do encerramento do grupo;

(iv) os valores a serem restituídos serão atualizados com base na remuneração 

conferida às aplicações fi nanceiras dos recursos do grupo, fi cando sujeitos a juros 

de mora caso o reembolso não seja feito dentro do prazo legal;

(v) o prazo para restituição dos valores pagos será de 30 dias, contados: (a) do 

dia em que houver a disponibilidade de numerário, se o reembolso for feito com 

recursos do próprio grupo; (b) do recolhimento pelo novo consorciado, a título de 

obrigações vencidas, de valor equivalente ao crédito do consorciado desistente, 

na hipótese da cessão da cota; e (c) do encerramento do grupo, se não for possível 

a cessão da cota nem a antecipação do reembolso.

Para os contratos posteriores à vigência da Lei n. 11.945/2008:

(i) assim que o grupo tiver em caixa disponibilidade de recursos, ausente 

circunstância de maior urgência ou relevo que justifi que a sua utilização, deve 

o numerário ser destinado à imediata restituição do consorciado excluído, que 

fi cará sujeito às penalidades contratuais aplicáveis;

(ii) havendo a cessão da cota para terceiro, mediante prévia anuência da 

administradora, o reembolso ocorrerá assim que o novo consorciado recolher, a 

título de obrigações vencidas, valor equivalente ao crédito a ser restituído, sem 

prejuízo de abatimento relativo às despesas inerentes à transferência, penalidades 

contratuais aplicáveis e de indenização por eventuais danos sofridos pelo grupo 

em virtude do desligamento;

(iii) se o consorciado excluído for contemplado no próprio mês do 

desligamento, o reembolso dos valores por este pagos deve ser imediato, 

descontadas apenas as penalidades contratuais aplicáveis. Sendo a contemplação 

posterior à sua retirada, o consorciado terá de indenizar também os danos 

eventualmente suportados pelo grupo até que haja o seu sorteio;

(iv) os valores a serem restituídos serão atualizados com base na remuneração 

conferida às aplicações fi nanceiras dos recursos do grupo, fi cando sujeitos a juros 

de mora caso o reembolso não seja feito dentro do prazo legal;

(v) o prazo para restituição dos valores pagos será de 03 dias úteis, contados: 

(a) do dia em que houver a disponibilidade de numerário, se o reembolso for feito 

com recursos do próprio grupo; (b) do recolhimento pelo novo consorciado, a 
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título de obrigações vencidas, de valor equivalente ao crédito do consorciado 

desistente, na hipótese da cessão da cota; e (c) do sorteio, na hipótese de 

contemplação.

Observo, ademais, que no julgamento da Reclamação n. 3.752/GO, 

encerrado em 26.5.2010, pouco mais de um mês depois do exame do repetitivo, 

portanto, a Segundo Seção ratifi cou que a restituição das parcelas pagas por 

ex-participantes seria efetivada após o encerramento do grupo do consórcio, 

ressaltando-se, todavia, que essa orientação aplicava-se apenas aos contratos 

celebrados antes da vigência da Lei n. 11.795/2008, devendo a interpretação da 

norma para os contratos a ela posteriores ser examinada em momento oportuno, 

conforme registrado na ementa do acórdão:

Reclamação. Divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal estadual 

e a jurisprudência do STJ. Consórcio. Contratos anteriores à vigência da Lei n. 

11.795/2008. Consorciado excluído. Parcelas pagas. Devolução. Condições.

- Esta reclamação deriva de recente entendimento, no âmbito dos EDcl no 

RE 571.572-8/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 14.09.2009, do Pleno do STF, o 

qual consignou que “enquanto não for criada a turma de uniformização para 

os juizados especiais estaduais, poderemos ter a manutenção de decisões 

divergentes a respeito da interpretação da legislação infraconstitucional federal”, 

tendo, por conseguinte, determinado que, até a criação de órgão que possa 

estender e fazer prevalecer a aplicação da jurisprudência do STJ aos Juizados 

Especiais Estaduais, “a lógica do sistema judiciário nacional recomenda se dê à 

reclamação prevista no art. 105, I, f, da CF, amplitude sufi ciente à solução deste 

impasse”.

- Em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas 

pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida. Porém, não ocorrerá de 

imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o 

encerramento do grupo correspondente.

- A orientação fi rmada nesta reclamação alcança tão-somente os contratos 

anteriores à Lei n. 11.795/2008, ou seja, aqueles celebrados até 05.02.2009. Para 

os contratos fi rmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, 

caberá ao STJ, oportunamente, verifi car se o entendimento aqui fi xado permanece 

hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, 

haverá margem para sua revisão.

Reclamação parcialmente provida. (Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 

25.8.2010)

Reafi rmo, todavia, que a Lei n. 11.795/2008 em nada alterou a orientação 

consolidada pela Segunda Seção no sentido de que a restituição de parcelas 
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pagas por participante que desistiu ou foi excluído de consórcio não deve ocorrer 

de forma imediata, mas após o decurso do prazo de 60 dias após o encerramento 

do grupo, devendo ser aplicado o mesmo critério aos contratos celebrados a 

partir de 6.2.2009, data da vigência da referida norma legal.

Com efeito, não há dispositivo algum na Lei n. 11.795/2008 que autorize a 

interpretação de que o consorciado desistente tem direito à restituição imediata 

dos valores vertidos ao consórcio durante a relação contratual.

Neste ponto, anoto que o acórdão reclamado não se baseia em nenhum 

dispositivo da Lei n. 11.795/2008. O fundamento do acórdão reclamado é o 

Código de Defesa do Consumidor, diploma legal em vigor e considerado pela 

Seção quando do julgamento do recurso repetitivo.

É certo que o texto da lei aprovado pelo Congresso Nacional, de fato, 

estabelecera forma alternativa específica para a restituição desses valores, 

embora não a simples devolução imediata ora pretendida. O texto legal original 

previa a possibilidade de o participante desistente ou excluído reaver essas 

parcelas mediante contemplação por sorteio nas assembléias do grupo ao qual 

estava vinculado, na hipótese de ter quitado cinco ou mais parcelas ou, caso 

não atendida essa condição, após 60 dias do encerramento do grupo, tudo 

nos termos dos arts. 22, caput; 30, §§ 1º, 2º e 3º; e 31, incs. I, II e III, assim 

originalmente redigidos:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a 

aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no 

caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da 

importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com 

base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da 

assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação fi nanceira 

a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo 

participante, na forma do art. 24, § 1º.

§ 1º. A restituição de que trata o caput será efetuada somente mediante 

contemplação por sorteio nas assembléias, observadas as mesmas condições, 

entre os excluídos e os demais consorciados do grupo.

§ 2º. O consorciado excluído somente fará jus à restituição de que trata o caput 

se desistir após o pagamento de sua quinta parcela de contribuição ao grupo, 

inclusive.

§ 3º. Caso o consorciado excluído não atenda ao requisito do § 2º, será 

restituído do valor a que tem direito na forma do art. 31.
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Art. 31. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da última 

assembléia de contemplação do grupo de consórcio, a administradora deverá 

comunicar:

I – aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que os 

mesmos estão à disposição para recebimento em espécie;

II – aos participantes excluídos, que o saldo relativo às quantias por eles pagas, 

ainda não restituídas na forma do art. 30, se encontra à disposição para devolução 

em espécie;

III – aos demais consorciados e participantes excluídos, que os saldos 

remanescentes no fundo comum e, se for o caso, no fundo de reserva estão 

à disposição para devolução em espécie proporcionalmente ao valor das 

respectivas prestações pagas.

Ocorre, porém, que o Presidente da República vetou os §§ 1º, 2º e 3º do 

art. 30 e os incisos II e III do art. 31, acima transcritos, de modo que esse modelo 

para a restituição das parcelas pagas por desistente ou excluído de consórcio, nos 

termos em que originariamente concebido pelo legislador, não chegou a integrar 

o ordenamento jurídico.

Anoto que a regra estabelecida no caput do art. 22 limita-se a defi nir a 

contemplação como o procedimento destinado a atribuir crédito destinado 

à aquisição do bem pelos consorciados ativos ou, no caso dos excluídos, à 

restituição das parcelas pagas. O art. 30, caput, de outra parte, determina apenas 

a forma pela qual deve o montante ser apurado, isto é, com base no percentual 

amortizado do bem na data da assembléia de contemplação, acrescido do 

rendimento da aplicação fi nanceira dos recursos do grupo, nada estabelecendo, 

todavia, sobre o momento em que os valores devem ser devolvidos.

Os referidos dispositivos, ao meu sentir, em nada interferem na conclusão 

quanto à inexistência de previsão legal para a restituição imediata de parcelas 

pagas por desistentes ou excluídos de consórcio, permanecendo inalterada, pois, 

a consolidada orientação deste Tribunal no sentido de que a devolução deve 

ocorrer após o encerramento do grupo, conforme registrou o Ministro João 

Otávio de Noronha em voto proferido na Reclamação n. 3.752/GO:

Também gostaria de adiantar que o veto do Presidente da República não me 

sensibiliza, pois S. Exa. não tem o poder, no veto, de criar interpretação da norma. 

Nem pela interpretação autêntica poderíamos chegar à conclusão de que a lei 

nova mudou. Ao contrário, parece-me que houve um equívoco, porque a matéria 

não era regulamentada e, com a nova lei, passou a ser. Contudo, o veto retirou a 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

280

regulamentação. Agora, isso não signifi ca que esse veto muda a interpretação do 

direito então posto – evidentemente que não.

Quem cabe dar a última interpretação da Lei Federal é o STJ, que já o fez. Ante 

a ausência de lei expressa, interpretou-se que o consorciado que se retira só 

receberá após a extinção do grupo. A lei nova tinha um dispositivo que regulava 

o tema, mas este foi vetado e, com isso, a questão igualou-se ao diploma legal 

anteriormente existente. Qual a interpretação que prevalece? A do Superior 

Tribunal de Justiça, que diz como proceder ante a ausência de norma expressa, 

como referido acima, até porque, em matéria de consórcio, não há por que inovar 

– visto que o sistema funciona bem.

De fato, vetados os dispositivos legais que previam a restituição, mediante 

contemplação por sorteio dos créditos dos consorciados excluídos que quitaram 

cinco ou mais parcelas, remanesceu o critério previsto no art. 31, inc. I, segundo 

o qual, decorridos sessenta dias da realização da última assembléia do grupo, 

deve a administradora comunicar que os créditos estão disponíveis a todos os 

consorciados que por qualquer motivo não tenham utilizado os seus créditos, 

inclusive os desistentes ou excluídos, independentemente da quantidade de 

prestações pagas.

Considero que a pretensão de recebimento em caráter imediato após a 

desistência dos valores aportados ao consórcio não se coaduna com os princípios 

do sistema de consórcio concebido pela Lei n. 11.795/2008, que, nos termos de 

seus arts. 1º e 2º, caput, é defi nido como instrumento social destinado ao acesso 

ao consumo de bens ou serviços, mediante a reunião de um grupo de pessoas 

interessadas na aquisição desses produtos de forma isonômica e por meio de 

autofi nanciamento. Ademais, pela literalidade do § 2º do art. 3º da referida lei, 

o interesse do grupo do consórcio, pela sua natureza coletiva, deve prevalecer 

sobre o interesse de caráter meramente individual do consorciado.

Penso, portanto, que postergar a restituição das parcelas dos desistentes 

ou excluídos para o fi nal das atividades do grupo do consórcio atende à forma 

isonômica do tratamento a ser dispensado aos consorciados e à prevalência 

do interesse coletivo inerente ao sistema de consórcio, como se manifesta 

Júlio Maciel Cordeiro na obra Consórcio: Partilha de Ideias, Visao Jurídica 

n. 29, 2008, p. 31), mencionado por Daniel Orfale Giacomini em sua tese de 

dissertação de mestrado defendida perante a Pontífi cia Universidade Católica 

de São Paulo, no ano de 2010:

Júlio Maciel Cordeiro defende que a estipulação da devolução dos valores 

pagos apenas após o término do grupo de consórcio visa garantir o direito 
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dos consumidores participantes do grupo, na medida em que garante a saúde 

fi nanceira do mesmo. Também salienta que o objetivo do Banco Central e demais 

leis existentes está salvaguardado, tendo em vista que toda a regulamentação 

se volta à defesa do consumidor. Nenhum prejuízo resultará ao consumidor que 

aguardar o fi m do grupo, pois o valor a ser restituído será devidamente corrigido. 

Conclui, pois, que a devolução imediata de parcelas ao consorciado, além de 

sobrepor interesses individuais aos coletivos, provoca a violação do contrato 

estabelecido entre as partes, à lei que regula os consórcios e aos princípios 

norteadores dos contratos, o que não pode ser admitido. De outra forma, 

entende que haveria desequilíbrio fi nanceiro de todo o grupo, pela exclusão do 

participante.

Nesse sentido, destaco ainda as seguintes ponderações do Ministro Ruy 

Rosado de Aguiar, Relator do REsp 94.266/RS, em julgamento concluído 

pela Quarta Turma em 15.10.1996, que permanecem atuais e, em que pese 

elaboradas com base na legislação anterior, aplica-se ao sistema de consórcio 

regido pela Lei n. 11.795/2008:

Assim como o grupo formado para a aquisição de bens pela modalidade 

de consórcio, em caso de desistência, não pode servir para o enriquecimento 

sem causa dos demais participantes, ou da administradora, - retendo os valores 

recebidos e somente restituindo o principal, sem correção monetária, o que em 

época de infl ação alta signifi cava devolver o nada, - assim também o consorciado 

não pode transformar o consórcio, que foi formado para fi nalidade de adquirir 

bens, em oportunidade para aplicação fi nanceira, retirando-se a qualquer tempo 

e recebendo imediatamente o capital investido, mais correção e juros.

A desistência é sempre um incidente negativo no grupo, que deve se 

recompor, a exigir a transferência da quota, a extensão do prazo ou o aumento 

das prestações para os remanescentes, etc. O pagamento imediato ao desistente 

será um encargo imprevisto, que se acrescenta à despesa normal. Quem ingressa 

em negócio dessa natureza e dele se retira por disposição própria não pode ter 

mais direitos do que o último contemplado com o bem, ao término do prazo 

previsto para o grupo. Se este, que cumpriu regularmente com todas as suas 

obrigações e aguardou pacientemente a última distribuição, pôde colaborar com 

os seus recursos para que os outros antes dele fossem contemplados, também o 

mesmo ônus há de se impor ao desistente, que se retira por decisão unilateral.

Acrescento que, a despeito de o contrato de consórcio estabelecer obrigações 

recíprocas entre administradora e consorciados, e destes entre si, em razão de 

sua natureza plurilateral, nos termos da literalidade do art. 10 e § 1º, da Lei n. 

11.795/2008, a desistência ou exclusão de participantes do consórcio confi gura o 

confl ito apenas entre os que saíram e os que permanecem no grupo, sendo que 
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a eles pertence o fundo constituído pelas contribuições de todos os integrantes 

(art. 3º, §§ 3º e 4º, da referida lei), em nada afetando o interesse ou a atuação da 

administradora, como assentou o Ministro João Otávio de Noronha na seguinte 

passagem do já citado voto que proferiu na Reclamação n. 3.752/GO:

E, por outro lado, precisa fi car claro que não há confl ito entre a administradora 

e o consorciado inadimplente. No inadimplemento, a devolução da parcela 

estabelece um confl ito entre o inadimplente e o conjunto de consorciados; ou 

seja, entre os próprios consumidores. Ademais, é inegável que a devolução dos 

valores já pagos ao consorciado inadimplente prejudica os demais. É isso que 

temos que entender. A administradora continuará recebendo seus 10, 12, 15%, 

referentes à sua taxa de administração, do mesmo jeito. Ela não sofrerá nenhum 

prejuízo com isso.

Diante disso, admitir a restituição das parcelas pagas por desistentes ou 

excluídos de consórcio de forma imediata não encontra previsão legal e revela 

pretensão incompatível com o sistema de consórcio, sendo certo, ademais, 

que a hipótese, sempre plausível, de desligamento de grande quantidade 

de participantes poderá inviabilizar a fi nalidade para o qual constituído o 

grupo de propiciar a aquisição do bem ou serviço pelos consorciados que 

nele permaneceram e pagaram regularmente as prestações, invertendo, com 

isso, a prevalência legal do interesse coletivo do grupo sobre o individual do 

consorciado e transformando esse sistema social de aquisição de bens em mera 

espécie de aplicação fi nanceira.

No caso em exame, como ressaltei na decisão concessiva da liminar, extrai-

se da leitura da própria inicial e dos documentos dos autos que o contrato foi 

celebrado em 17.12.2009, já na vigência da Lei n. 11.795/2008, mas o grupo ao 

qual vinculado o autor da ação estava em andamento e foi constituído muito 

antes disso, em setembro de 2007, dado que a adesão ocorreu na 28ª assembleia 

realizada em janeiro de 2010 (fl s. 106-107). Diante disso, o entendimento 

do acórdão impugnado enseja a inusitada consequência de desistentes do 

mesmo grupo de consórcio terem reconhecido o direito à restituição dos valores 

pagos em prazos distintos, de acordo com a data de assinatura dos respectivos 

contratos.

 Ademais, verifi co que a reclamante noticia na petição inicial a aprovação 

pelo Fórum Nacional dos Juizados Especiais - FONAJE, em seu XIX Encontro 

realizado em Aracaju/SE, do “Enunciado de Jurisprudência 109”, com o 

seguinte teor (fl . 14):
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É abusiva a cláusula que prevê a devolução das parcelas pagas à administradora 

de consórcio somente após o encerramento do grupo. A devolução deve ser 

imediata, os valores atualizados desde os respectivos desembolsos e os juros de 

mora computados desde a citação.

Assim, o referido enunciado, a despeito de manifestamente contrário à 

orientação adotada pela Segunda Seção em julgamento submetido ao rito dos 

repetitivos e que não sofreu alteração com a promulgação da Lei n. 11.795/2008, 

como demonstrado acima, constituiu-se no fundamento central do acórdão 

reclamado (fl . 167), motivo pelo qual deve a reclamação ser admitida de modo 

a evitar a consolidação de interpretação do direito substantivo federal ordinário 

divergente da jurisprudência pacifi cada pelo STJ.

Em face do exposto, julgo procedente a presente reclamação.

Comunique-se, na forma do art. 5º da Resolução n. 12/2009-STJ.

É como voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Senhor Presidente, a presente 

reclamação não merece conhecimento diante da falta de efetiva comprovação 

de divergência jurisprudencial. Como a em. Ministra Isabel Gallotti bem 

destacou, em seu voto, na reclamação são indicados dois paradigmas: o REsp 

n. 1.119.300/RS (repetitivo), Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, 

julgado em 14.4.2010, DJe de 27.8.2010, e a Rcl n. 3.752/GO, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgada em 26.5.2010, DJe de 25.8.2010.

No julgamento do repetitivo, REsp n. 1.119.300/RS, houve uma questão 

de ordem em que, por maioria, decidiu-se pela limitação da tese, considerando-

se apenas a legislação anterior à vigência da Lei n. 11.795/2008, vencidos os 

eminentes Ministros Aldir Passarinho Junior, Nancy Andrighi e João Otávio de 

Noronha, que propunham avançar no exame também dos contratos celebrados 

após a vigência da mencionada lei. Na certidão do respectivo acórdão consta:

Em Questão de Ordem, a Seção, por maioria, decidiu limitar o julgamento à 

tese do recurso repetitivo considerando-se apenas a lei anterior, vencidos os Srs. 

Ministros Aldir Passarinho Junior, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha.
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Por sua vez, na Reclamação n. 3.752/GO, julgada posteriormente ao 

mencionado repetitivo, fi cou expresso que o respectivo decisum se aplicaria 

apenas aos contratos celebrados antes da vigência da Lei n. 11.795/2008. Eis o 

teor da ementa do acórdão:

Reclamação. Divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal estadual 

e a jurisprudência do STJ. Consórcio. Contratos anteriores à vigência da Lei n. 

11.795/2008. Consorciado excluído. Parcelas pagas. Devolução. Condições.

- Esta reclamação deriva de recente entendimento, no âmbito dos EDcl no 

RE 571.572-8/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 14.09.2009, do Pleno do STF, o 

qual consignou que “enquanto não for criada a turma de uniformização para 

os juizados especiais estaduais, poderemos ter a manutenção de decisões 

divergentes a respeito da interpretação da legislação infraconstitucional federal”, 

tendo, por conseguinte, determinado que, até a criação de órgão que possa 

estender e fazer prevalecer a aplicação da jurisprudência do STJ aos Juizados 

Especiais Estaduais, “a lógica do sistema judiciário nacional recomenda se dê à 

reclamação prevista no art. 105, I, f, da CF, amplitude sufi ciente à solução deste 

impasse”.

- Em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas 

pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida. Porém, não ocorrerá de 

imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o 

encerramento do grupo correspondente.

- A orientação firmada nesta reclamação alcança tão-somente os contratos 

anteriores à Lei n. 11.795/2008, ou seja, aqueles celebrados até 05.02.2009. Para os 

contratos fi rmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá 

ao STJ, oportunamente, verifi car se o entendimento aqui fi xado permanece hígido, 

ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá 

margem para sua revisão.

Reclamação parcialmente provida. (Grifei.)

Destaco que o em. Ministro João Otávio de Noronha, em voto-vogal, 

igualmente deixou claro que não se poderia avançar no exame dos contratos 

posteriores à Lei n. 11.795/2008, tendo em vista a ausência de precedentes desta 

Corte Superior acerca do tema. A propósito, confi ram-se as seguintes passagens 

do respectivo voto:

Estamos em sede de reclamação criada por construção pretoriana do Supremo 

Tribunal Federal. Quando há decisão contra súmula ou jurisprudência dominante, 

o Superior Tribunal de Justiça poderá, então, apreciar e fazer prevalecer o seu 

entendimento jurisprudencial.
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A observação que faria, de plano, apesar de superada, é a de que não 

poderíamos interpretar sequer os contratos da lei nova, porque não temos nenhum 

precedente dela. Nenhuma decisão dos Juizados poderia ter conflitado com 

jurisprudência que não existe, porque ainda não foi apreciado nenhum caso por esta 

Corte.

Então, estaríamos num confl ito de competência, fazendo uma interpretação em 

abstrato, ou seja, normatizando, transformando a reclamação numa autêntica ação 

declaratória de legalidade, o que, data venia, afi gura-se um absurdo. (Grifei.)

O em. Ministro Aldir Passarinho Junior, em sentido semelhante, ressaltou 

que o julgamento restringir-se-ia, exclusivamente, aos contratos anteriores à Lei 

n. 11.945/2008, da mesma forma como teria ocorrido no repetitivo (REsp n. 

1.119.300/RS).

Sr. Presidente, em conclusão, o que se está julgando aqui é rigorosamente uma 

hipótese que é anterior à vigência da Lei n. 11.945, de 2008.

Então, estou acompanhando a eminente Relatora, rigorosamente nos termos 

do decidido no recurso repetitivo alusivo ao processo, que é o REsp n. 1.119.300/RS. 

(Grifei.)

Enfi m, no REsp n. 1.119.300/RS e na Rcl n. 3.752/GO, esta Segunda Seção 

decidiu e fi rmou tese exclusivamente aos contratos celebrados anteriormente à 

Lei n. 11.945/2008.

No presente caso, embora a em. Ministra Maria Isabel Gallotti tenha 

destacado que o grupo foi constituído antes da referida lei, a adesão do 

consumidor e a celebração do contrato se deram posteriormente à vigência dessa 

norma.

Reitero que em nenhum dos julgados que o reclamante menciona é feita 

referência a contratos celebrados posteriormente à lei nova, lembrando que 

se trata de reclamação fundada na Resolução n. 12/2009, que somente seria 

admitida se se indicasse acórdão repetitivo ou súmula.

A questão é relevante, mas deve ser tratada em recurso especial. Estamos 

julgando uma reclamação cujo conhecimento, pela Resolução n. 12/2009, é 

bastante restrito e, no caso, não há divergência em relação a paradigmas do 

Tribunal. Com efeito, nenhum precedente citado pela reclamante tratou da 

situação destes autos, em que o contrato é posterior à nova lei.

O presente requerimento, portanto, por não preencher os requisitos do 

diploma constitucional nem da Resolução n. 12/2009, representa uma terceira 
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espécie de reclamação, equiparável a um simples recurso ordinário ou, como o 

em. Ministro João Otávio de Noronha bem destacou na Rcl n. 3.752/GO, a uma 

“ação declaratória de legalidade”, o que não se admite.

Ademais, o presente julgamento, que não tem força vinculativa nem 

natureza de demanda repetitiva, não impedirá que as instâncias ordinárias e 

os juizados especiais continuem decidindo de forma diversa, sendo oportuno 

destacar, também, que a Resolução n. 12/2009 foi revogada expressamente pelo 

art. 4º da Emenda Regimental n. 22, de 16.3.2016, inexistindo a possibilidade 

de que outras reclamações como esta sejam apresentadas e conhecidas, ao menos 

do ponto de vista dos ditames legais em vigor.

Em tais circunstâncias, com as mais respeitosas vênias, voto pelo não 

conhecimento da Reclamação.

VOTO-MÉRITO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Também vou pedir vênia 

à divergência para acompanhar o voto da Ministra Isabel Gallotti. Já estou 

há quase sete anos no Tribunal e não me lembro de ter julgado a questão 

relativa aos consórcios. Provavelmente, os tribunais de segundo grau estão 

aplicando o enunciado do recurso repetitivo. Por sua vez, o enunciado do 

Fonaje, flagrantemente contrário à tese fixada no repetitivo, preocupa, em 

função da formação de duas linhas jurisprudenciais: a linha tradicional, que o 

STJ capitaneia, e uma linha paralela dos juizados especiais. Isso, infelizmente, 

tem ocorrido com frequëncia tanto na Justiça Estadual como na Justiça Federal. 

Por isso, acompanho o voto da eminente Relatora, que é a forma de se obter o 

respeito aos precedentes do STJ em sede de recursos repetitivos. É o voto.



Terceira Turma





RECURSO ESPECIAL N. 1.353.451-MG (2012/0239555-2)

Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze

Recorrente: S/A Fábrica de Tecidos São João Evangelista

Advogados: Francisco Xavier Amaral - MG028819

Joao Claudio Franzoni Barbosa e outro(s) - MG073427

Recorrido: Companhia Manufatora de Tecidos de Algodao

Advogados: Aldair Silva de Oliveira e outro(s) - MG082698

Sandro Couto Cruzato - MG082608

Márcio Lobianco C Couto - RJ119515

EMENTA

Propriedade industrial. Recurso especial. Conjunto-imagem 

(trade dress). Comercialização de produto afim. Embalagens 

assemelhadas. Concorrência desleal. Art. 209 da Lei n. 9.279/1996 

(LPI). Perícia técnica requerida. Dispensa injustifi cada. Cerceamento 

de defesa confi gurado. Recurso especial conhecido e provido.

1. O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais 

e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e sufi cientemente 

distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do 

bem no mercado consumidor.

2. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou 

a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis 

de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e 

desenho industrial.

3. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-

imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a 

utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, 

em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes 

(art. 209 da LPI).

4. No entanto, por não ser sujeito a registro – ato atributivo do 

direito de exploração exclusiva – sua proteção não pode servir para 

ampliar direito que seria devido mediante registro, de modo que 
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não será sufi ciente o confronto de marca a marca para caracterizar a 

similaridade notória e presumir o risco de confusão.

5. A confusão que caracteriza concorrência desleal é questão 

fática, sujeita a exame técnico, a fi m de averiguar o mercado em que 

inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto 

na competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta 

anticompetitiva aos olhos do mercado.

6. O indeferimento de prova técnica, para utilizar-se de máximas 

da experiência como substitutivo de prova, é conduta que cerceia o 

direito de ampla defesa das partes.

7. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Paulo de Tarso 

Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator

DJe 28.9.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Cuida-se de recurso especial 

interposto por Fábrica de Tecidos São João Evangelista S.A. fundamentado nas 

alíneas a e c do permissivo constitucional.

Depreende-se dos autos que Companhia Manufatora de Tecidos de 

Algodão propôs ação de obrigação de não fazer cumulada com reparação de 

danos na modalidade lucros cessantes e compensação de danos morais contra a 

recorrente.
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Em sua inicial, sustentou ser titular da marca Apolo de algodão hidrófi lo e 

derivados, cujos produtos seriam comercializados em embalagens especialmente 

desenvolvidas com padrão de cores e design afeitos à marca. Asseverou que a 

recorrente, sua concorrente no mesmo segmento de mercado há longa data, sob 

a marca Farol, passou, repetinamente, a utilizar embalagens que faziam “clara 

alusão ao produto” (e-STJ, fl . 7) da recorrente.

Em sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, a fi m de 

condenar a recorrente a se abster “de comercializar o produto algodão hidrófi lo 

(em caixa), com a marca ‘Farol’, que imite a embalagem de idêntico produto 

da marca ‘Apolo’, sob pena de multa a ser fi xada por este juízo, em caso de 

descumprimento” (e-STJ, fl . 444), bem como a pagar indenização a título de 

perdas e danos, a serem liquidadas por arbitramento.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em julgamento de apelações 

oportunamente interpostas por ambas as partes, negou provimento ao recurso 

da recorrente e deu provimento ao recurso da recorrida, nos termos da seguinte 

ementa (e-STJ, fl . 563):

Ação ordinária. Cerceamento de defesa. Preliminar afastada. Concorrência desleal 

confi gurada. Similaridade entre as embalagens dos produtos postos no mercado. 

Determinação de abstenção de comercialização. Dano material devido. Danos 

morais confi gurados. Fixação do quantum. Honorários advocatícios. - Em matéria 

de colheita de provas, predomina prudente discrição do magistrado no exame 

da pertinência das provas requeridas ou não, para a formação do convencimento 

ante as circunstâncias de cada caso concreto. - Restando evidenciada a 

concorrência desleal, é procedente o pedido para que a demandada se abstenha 

de comercializar os produtos com embalagem semelhante à da autora. - 

Diagnosticada a contrafação e o comportamento reprovável da ré ao obrar em 

concorrência desleal, a indenização por reparação patrimonial é medida que se 

impõe. - Independentemente da qualidade do produto contrafeito, o consumidor 

é enganado e tem subtraída, de forma ardil, sua faculdade de escolha. Ele adquire 

o produto imbuído em erro, acreditando estar comprando o produto original 

e de determinada marca, o que ocasiona, por ricochete, usurpação de parte da 

identidade do fabricante, gerando lesão aos direitos da personalidade. - Tratando-

se de ação condenatória, a verba honorária deve ser arbitrada com base no art. 

20, § 3º, do CPC.

Opostos dois embargos de declaração, ambos foram rejeitados.

Nas razões do recuso especial, alega a violação dos arts. 128, 333, 420, 460 

e 535 do CPC/1973; 2º, 122, 123, 128, 131, 132, 195, 208, 209 e 210 da Lei n. 

9.279/1996; e 186, 187 e 297 do CC/2002, bem como dissídio jurisprudencial.
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Em síntese, a recorrente sustenta que a ausência de registro da embalagem, 

bem como dos signos distintivos nela utilizados perante o INPI inviabiliza 

a proteção pretendida nesta demanda. Conclui que não havendo registro, 

não há proteção marcária. Assevera ainda que era necessária a produção de 

prova pericial requerida, a fi m de verifi car, concretamente, a possibilidade de 

confusão dos consumidores diante das embalagens confrontadas, de modo que o 

indeferimento da prova requerida confi gurou cerceamento de defesa, em especial 

por se tratar de nicho em que as embalagens são assemelhadas. Afi rma, por fi m, 

a inexistência de presunção de danos morais, uma vez que não se trata de caso 

de contrafação de produtos, mas de uso de desenho gráfi co não registrado e 

que, na eventualidade de ser mantida a condenação, os valores arbitrados em R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) é exacerbado, impondo-se sua redução.

Foram apresentadas as contrarrazões (e-STJ, fl s. 699-718).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Relator): Cinge-se a controvérsia 

a verifi car, a par da adequação da prestação jurisdicional entregue, a extensão da 

proteção assegurada ao conjunto-imagem de produto ou serviço (trade dress) no 

que tange à caracterização de danos morais e patrimoniais.

1. Alegação de violação dos arts. 128, 460 e 535 do CPC/1973

No que se refere à alegada negativa de prestação jurisdicional adequada, 

assevera a recorrente que o Tribunal de origem teria deixado de enfrentar os 

seguintes pontos:

i) dies ad quem das astreintes, uma vez que no curso da demanda houve 

alteração da embalagem impugnada;

ii) a inexistência do registro do trade dress da embalagem de algodão, o que 

afastaria a tutela jurisdicional para sua proteção; e

iii) a impossibilidade de presunção de dano moral em razão da suposta 

violação a direito de marca.

Com efeito, verifi ca-se que todos as questões apontadas como omissas 

encontram-se imbricadas com o próprio mérito do presente recurso.
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Isso porque, na hipótese dos autos, afi gura-se imprescindível a defi nição 

jurídica do pressuposto do registro e da espécie de direito lesado, a fi m de se 

aquilatar a real necessidade de devolução dos autos ao Tribunal de origem para 

adequação da tutela jurisdicional.

2. Proteção ao conjunto-imagem (trade dress)

O trade dress ou conjunto-imagem, apesar de não ser questão inédita nesta 

Corte Superior, é ainda um tema consideravelmente novo e que tem suscitado 

diversos questionamentos em sede jurisdicional e doutrinária. Isso porque, a 

despeito de seu reconhecimento pelos Tribunais brasileiros, não há na nossa 

legislação sua defi nição, tampouco a previsão dos requisitos necessários para sua 

proteção ou a previsão clara de sanção na hipótese de eventual lesão.

Com efeito, um rápido levantamento da jurisprudência do STJ acerca 

do tema demonstra que, na maioria dos casos, a caracterização de afronta ao 

conjunto-imagem tem sido decidida, caso a caso, pelos Tribunais locais. Por 

consequência, esta Corte Superior tem se restringido a manter as conclusões dos 

acórdãos diante da inevitável incidência do óbice do enunciado n. 7 da Súmula 

do STJ. Nesse sentido, cita-se os seguintes acórdãos: REsp n. 1.306.690/SP, Rel. 

Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23.4.2012; REsp n. 1.284.971/

SP, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 4.2.2013; e AgRg no REsp 

n. 1.391.517/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 

2.3.2015; além de decisões monocráticas, entre as quais: AgRg no AREsp n. 

523.706/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, de 16.12.2016; AREsp n. 969.085/SP, 

Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, de 20.9.2016; AREsp n. 515.146/SP, 

Rel. Min. Nancy Andrighi, de 9.9.2016; AREsp n. 963.276/SP, Rel. Min. Raul 

Araújo, de 8.9.2016; REsp n. 1.354.609/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 

de 5.8.2016; AREsp n. 527.000/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, de 

1º.7.2016; AREsp n. 688.881/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, de 11.5.2015.

Esses reiterados julgamentos deixam evidente, por um lado, o 

reconhecimento da proteção jurisdicional ao conjunto-imagem e, por outro, 

que a caracterização de sua violação deve se assentar sobre um conjunto fático-

probatório que, a princípio, inviabilizaria o controle por esta Corte Superior. 

Contudo, verifi ca-se que, diante da lacuna regulatória, os fatos concretos levados 

em consideração pelas Cortes locais não guardam um padrão, de modo a impor 

atuação do STJ no sentido de balizar e uniformizar a atuação jurisdicional.
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É inegável a crescente importância da proteção aos elementos imateriais 

da empresa, entre os quais o nome empresarial, o nome de fantasia, a marca, 

a embalagem e o conjunto-imagem (trade dress) constituem importantes 

elementos de atração do consumidor e identificação dos produtos e seus 

fabricantes. Esse patrimônio imaterial, para além de contribuir na captação 

de clientes, afeta de forma direta o desenvolvimento e sucesso de diversos 

empreendimentos, modulando seu prestígio no mercado consumidor. Não é à 

toa que o constituinte previu de forma expressa a proteção desses direitos no art. 

5º, XXIX, da Constituição Federal:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário 

para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das 

marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o 

interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Nesse cenário, deve-se frisar que o conjunto-imagem, objeto do presente 

recurso, distingue-se dos institutos denominados marca e desenho industrial, 

muito embora possa ser formado pela utilização conjunta de ambos, acrescidos, 

ou não, de outros elementos visuais. Essa distinção é imprescindível para 

se divisar o tratamento jurídico dispensado a cada caso e as consequências 

advindas de condutas anticompetitivas praticadas em desrespeito a marca, 

desenho industrial ou conjunto-imagem. Com efeito, tem-se percebido uma 

confusão nas cortes locais quanto à utilização desses conceitos, como denuncia 

recente artigo de José Carlos Tinoco Soares (O emprego inadequado do termo 

trade dress. in Revista da ABPI, n. 144, set/out 2016, p. 3-15).

De fato, os três institutos - marca, desenho industrial e conjunto-imagem 

- têm, em comum, a fi nalidade mediata de designar um produto, mercadoria ou 

serviço, diferenciando-o dos concorrentes. Apesar da fi nalidade assemelhada, 

trata-se de institutos independentes.

Enquanto a marca é um sinal que designa a origem do produto, mercadoria 

ou serviço, o desenho industrial “protege a confi guração externa de um objeto 

tridimensional ou um padrão ornamental (bidimensional) que possa ser 

aplicado a uma superfície ou a um objeto”, conforme esclarece o próprio INPI 

(http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/desenho/desenho-industrial-mais-

informacoes). Noutros termos, enquanto a marca cria um vínculo duradouro 

entre o bem e a pessoa que o colocou em circulação, o desenho industrial 

insere no mercado uma inovação estética em objeto comum ou facilmente 
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reproduzível em escala industrial. Essa distinção, apesar de parecer sutil, resulta 

numa gritante diferença quanto à proteção e aos requisitos para sua tutela legal.

Assim, as marcas, para serem registradas, devem atender à distintividade 

ou novidade relativa, ou seja, dentro do mercado em que se insere o produto, o 

sinal visivelmente perceptível deve se distanciar do domínio comum, a fi m de 

propiciar a utilização comercial exclusiva por seu titular. Esta fruição exclusiva, 

que será assegurada por meio do registro, pode se estender indefi nidamente 

no tempo, desde que promovidas as tempestivas prorrogações. Isso porque o 

direito de exclusividade da marca tem por escopo assegurar ao consumidor 

a correspondência entre o produto designado e a empresa que o colocou em 

circulação.

Já o desenho industrial, por se caracterizar em uma inovação estética 

facilmente reproduzível em escala industrial, a partir de sua publicidade, passa 

a integrar o estado da técnica. Nota-se, portanto, que o desenvolvimento de 

desenhos industriais movimenta-se, ao longo do tempo, numa crescente, 

podendo ser posteriormente incorporada pelos produtos de seus concorrentes 

de forma lícita e regular. Ao seu desenvolvedor (autor) é assegurado, mediante 

registro, o direito de exploração exclusiva, porém temporária (até, no máximo, 

25 anos), nos termos do art. 108 da Lei n. 9.279/1996:

Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do 

depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

Deve-se sublinhar que não são protegidos pelo registro de desenho 

industrial inovações que resultem em funcionalidades, vantagens práticas, 

materiais ou formas de fabricação - bens industriais protegidos por meio de 

patentes. Assim, o escopo imediato do instituto é a geração de incentivo à 

inovação estética, e a distintividade é dada em relação ao próprio bem, sem 

o estabelecimento de um vínculo com aquele que introduz essa inovação no 

mercado.

Em síntese, do ponto de vista do consumidor, a marca identifi ca o produtor/

fornecedor, enquanto o desenho industrial identifi ca o próprio bem, que poderá 

vir a ser regularmente produzido por terceiros após o prazo de validade de seu 

registro.

Por sua vez, o denominado trade dress, não disciplinado na legislação 

nacional atual, tem por fi nalidade proteger o conjunto visual global de um 

produto ou a forma de prestação de um serviço. Materializa-se, portanto, pela 
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associação de variados elementos que, conjugados, traduzem uma forma peculiar 

e suficientemente distintiva de inserção do bem no mercado consumidor, 

vinculando-se à identidade visual dos produtos ou serviços.

Sua proteção vem sendo assegurada com fundamento no dever geral de 

garantia de livre mercado, ou seja, no dever estatal de assegurar o funcionamento 

saudável do mercado, de forma a expurgar condutas desleais tendentes a criar 

distorções de concorrência. Nesse cenário, dispôs o legislador, no art. 209 da LPI, 

o direito do prejudicado pela prática de concorrência desleal ao ressarcimento 

dos prejuízos materiais decorrentes, bem como o respectivo poder-dever de 

determinar a sustação de eventual violação aos diretos de propriedade industrial 

atribuído ao Estado-juiz. In verbis:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos 

em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de 

propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, 

tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre 

estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os 

produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de 

difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que 

a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em 

dinheiro ou garantia fi dejussória.

Os limites concorrenciais, no quanto se entrelaçam ao direitos de 

propriedade industrial, introduzem conceitos e vetores imprescindíveis para 

a defi nição da amplitude da proteção da propriedade industrial. Não podem, 

porém, servir de discurso para chancelar o prolongamento temporal da proteção 

de inventos e desenhos industriais para além dos prazos estabelecidos em lei, 

tampouco dar proteção de maior envergadura que aquela legalmente estabelecida 

para bens equivalentes. Noutros termos, não se pode admitir que a pretexto de 

se proteger o conjunto-imagem de um produto, se assegure o uso exclusivo e 

indeterminado de uma determinada funcionalidade não registrada, por exemplo.

Assim, o diálogo entre concorrência e direitos exclusivos decorrentes 

de propriedades industriais é limitado e somente justifi cará a intervenção do 

Judiciário para afastar as condutas concorrenciais que desbordem a razoabilidade 

da disputa legítima, encontrando suas balizas ora na confusão do consumidor 

decorrente de imitação desleal, ora na usurpação de vantagem alheia decorrente 

da associação de seu produto ou serviço com a prestação de seu concorrente, 
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situação em que é notório o intuito de “pegar carona” no sucesso obtido pelo 

investimento de outrem, e não para meramente assegurar um direito de 

exploração exclusiva a bem não registrado na forma legalmente exigida.

Tendo em vista que, na hipótese dos autos, a recorrida deixou evidente que 

sua causa de pedir se funda na confusão de seus consumidores (petição inicial à 

fl . 8, e-STJ) será esta a hipótese de concorrência desleal examinada no presente 

julgamento, ressalvando-se para outra oportunidade a perquirição necessária 

sobre os limites resultantes da utilização de associação desleal.

Ao se analisar a confusão entre marcas, Gama Cerqueira, na década de 

1980, propunha a necessidade de se levar em conta, para além das semelhanças 

de apresentação do produto, o grau de atenção do consumidor comum, a 

natureza do produto e o meio em que seu consumo era habitual (Tratado de 

propriedade industrial, 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, v. 2, p. 

919), sustentando tratar-se sempre de matéria fática.

Com efeito, ao se enfocar a pretensão de registro de sinal como marca e a 

proteção exclusivamente marcária, a análise fi ca adstrita à demonstração de uma 

distintividade relativa, resultante do confronto com os demais signos registrados 

em determinada classe. Este exame é realizado em abstrato e levado a cabo 

pelo órgão técnico competente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

– INPI. Isso porque o potencial de confusão entre marcas depositadas para 

registro, será analisado a priori e levará em consideração tão somente o signo 

cujo registro é pretendido e o confronto com os demais preexistentes no mesmo 

ramo mercadológico, o que se afasta da lição clássica de Gama Cerqueira. Nesse 

sentido, posicionava-se o saudoso prof. Denis Borges Barbosa (Proteção das 

marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 87-

88).

É verdade também que, àquela época, ainda não se debatia a proteção ao 

trade-dress tampouco se distinguia este dos demais institutos da propriedade 

industrial. De fato, a proteção ao conjunto-imagem tem origem temporal 

recente, ganhando contornos jurídicos próprios a partir de decisão da Suprema 

Corte Norte-Americana de 1992, no caso Taco Cabana, Inc. vs. Two Pesos, Inc 

(SOARES, José Carlos Tinoco. O emprego inadequado do termo trade dress. in 

Revista da ABPI, n. 144, set/out 2016, p. 5).

Assim, os critérios propostos por Gama Cerqueira parecem insufi cientes e 

superados para o tratamento de confl ito de marcas, seja em virtude da sofi sticação 

do mercado global, em especial, em razão da difusão de condutas parasitárias 
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por associação, seja pela praxe desenvolvida a partir da adoção do sistema 

marcário atributivo. Contudo, deve-se reconhecer que se tratam de critérios 

relevantes, ainda hoje, para a avaliação da confusão concreta implantada no 

espírito dos consumidores, especialmente nos casos de confronto de conjunto-

imagem. Nesses casos, a argumentação transborda o mero confronto de marcas 

para alcançar a impressão global experimentada pelos consumidores diante de 

determinados produtos, a fi m de averiguar a possibilidade concreta de induzi-

los em erro.

Com efeito, os parâmetros anunciados por Gama Cerqueira já introduziam 

a importância fundamental dos elementos laterais à marca para captura da 

atenção e do interesse do público-alvo no momento do posicionamento de 

produtos no mercado. Nesse contexto, deve-se transpor a fronteira da questão 

de direito marcário para se adentrar ao campo fático da concorrência desleal, 

uma vez que se contrapõem marcas dessemelhantes ostensivamente utilizadas, 

como no caso dos autos, porém se alega que a imagem global do produto é 

capaz de implantar no imaginário do consumidor a confusão entre os produtos 

concorrentes.

Daí se extrai o destaque dado ao grau de atenção do consumidor-médio 

de um produto específi co no momento em que é chamado a tomar a decisão de 

consumir.

Aqui parece ser relevante se reconhecer que, em alguns nichos 

mercadológicos, os produtos ou serviços são apresentados ao consumidor por 

meio de elementos comuns e bastante difundidos no mercado. Essa similaridade 

dispersa, ao contrário de confi gurar uma conduta anticompetitiva, resulta num 

benéfi co acirramento da competição na medida em que facilita ao consumidor 

identifi car as opções de produtos semelhantes existentes no mercado, para 

então concluir sua decisão em favor da marca que melhor lhe aprouver, seja pelo 

critério de preço, seja pelo critério de qualidade, seja por qualquer outro critério 

que eleja voluntariamente.

Aliás, a exigência do grau de distintividade parece ser uma constante na 

proteção de símbolos relacionados à exploração de bens de consumo de massa, 

conforme formulada pela Teoria da Distância alemã, de ampla aceitação na 

União Europeia, ou nas regras do direito norte-americano, onde também é 

exigida a distintividade. Nesse sentido, Geert W. Seelig afi rma que as marcas 

muitas vezes idênticas ou semelhantes são usadas em áreas de atividade afi m. 

Em geral, nesses casos, o público usuário está habituado à coexistência das 
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marcas e presta mais atenção às diferenças entre elas. Se, posteriormente, são 

adicionadas novas marcas ainda semelhantes, não há confusão com as existentes, 

porque o consumidor já tem o hábito de prestar atenção às diferenças, ainda que 

pequenas, e, portanto, sabe distingui-las. A consequência deste processo é que 

o risco de confusão entre as marcas diminui.” (apud BARBOSA, Dênis Borges. 

Da confusão e da associação em matéria de marcas. Disponível em <http://

www.denisbarbosa.addr.com/ arquivos/novidades/marca_de_industria.pdf>, 

acessado em 7.8.2017).

Com efeito, por incrementar a competição, a entrada de conjunto-

imagem semelhante em mercado já assemelhado não deve ser obstada por 

meio de intervenção judicial. Esta deverá ser excepcional e sempre pautada 

pela verifi cação concreta de que se está diante de algo novo e peculiar a ponto 

de despertar o Estado de sua inércia, consequência da livre concorrência e da 

liberdade de iniciativa adotadas no Brasil.

Desse modo, para se caracterizar uma atitude anticompetitiva e desleal 

é imprescindível que a situação concreta demonstre um comportamento 

imprevisível aos olhos do mercado, o que não se pode reconhecer quando se 

utiliza elementos comuns, partilhados por uma multiplicidade de concorrentes 

no mesmo nicho do mercado. Nesses casos, ao contrário, a busca de proteção 

contra um novo competidor é que caracterizará um comportamento imprevisível 

a denunciar uma conduta anticompetitiva que pretende tão somente difi cultar o 

incremento da competição. Afi nal, por que se indignar com um competidor 

quando tantos outros se utilizam dos mesmos elementos e de trade dress similar?

Em razão dessas nuances trazidas, diferentemente das questões de 

confrontação de marca, em que, de regra, basta o cotejo de marca a marca, no 

caso de tutela da concorrência, o exame técnico é recomendável.

Enfatiza-se que no confronto de marca há um registro formal com data 

específi ca, que marca o início da proteção e da utilização exclusiva, de modo 

que em regra é sufi ciente o confronto entre ambas a fi m de verifi car a existência 

de cópia ou similitude. Por sua vez, no caso de tutela da concorrência, o exame 

acaba sendo mais amplo, devendo se adentrar à situação fática do mercado 

e à possibilidade real de confusão, e não mais se fazendo sufi ciente o mero 

potencial de confusão em razão da semelhança que é atraído pela presunção 

iuris tantum decorrente do registro perante o INPI e do sistema atributivo 

adotado pela Lei n. 9.279/1996. Daí a necessidade de conhecimento técnico 

para se avaliar o efeito real da entrada no mercado de produto ou serviço 
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visualmente assemelhado, o que confi gura o ato de concorrência desleal que dá 

causa às pretensões de proteção do trade dress.

3. Alegação de violação dos arts. 333 e 420 do CPC/1973

No que tange à necessidade de produção de prova pericial, nota-se 

que o acórdão recorrido enfrentou o tema de forma direta, concluindo pela 

manutenção do indeferimento da perícia técnica ao fundamento unânime 

de sua desnecessidade para demonstrar a notória semelhança visual entre as 

embalagens dos produtos de ambas as litigantes. Acrescentou-se, ainda, que a 

dispersão de embalagens semelhantes seria juridicamente irrelevante. O voto 

condutor assim fundamentou (e-STJ, fl . 569):

Demais disso, não se pode antever aceitável a embalagem da ré porque 

haveria outras embalagens semelhantes àquela no mercado. Ora, embora as 

embalagens das outras concorrentes possuam características que as diferenciam 

daquela da demandada e da autora, não se poderia aceitar o argumento de que, 

havendo certa semelhança entre todas, inexistiria, por si só, concorrência desleal, 

ou melhor, pelo fato de outras empresas, em tese, exercerem concorrência desleal, 

a ré estaria eximida de qualquer responsabilidade nesse âmbito.

De outra banda, ainda que conste do Parecer Técnico da ABTG (Associação 

Brasileira de Tecnologia Gráfica), que as cores e os demais elementos das 

embalagens são diferentes, é importante registrar que tal análise foi feita de 

forma técnica, o que nenhum consumidor faz ao adquirir o produto.

Contudo, ao contrário do fundamentado no acórdão recorrido e na linha 

das considerações acima, inexistindo registro da embalagem em favor de algum 

dos litigantes, não se cogita da existência de um direito de exploração exclusiva, 

de modo que a vedação à utilização por alguma das partes depende mesmo 

da caracterização efetiva de ato de concorrência desleal. Nesses casos, em que 

a causa de pedir é exatamente prática de atos anticoncorrenciais por meio 

da utilização de conjunto-imagem assemelhado e apto a causar confusão no 

mercado consumidor, deve-se reconhecer que o cerne do processo repousa em 

fato cuja caracterização depende, a priori, de conhecimento técnico especial 

não exigível de um juiz de direito, devendo, por isso, o juiz se servir do auxílio 

técnico de expert.

Deve-se enfatizar que a necessidade de prova técnica, ainda que passível 

de dispensa pelo juiz da causa e pelos graus ordinários de jurisdição, conforme 

reiterada jurisprudência desta Corte Superior, não pode ser afastada ao livre-
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alvedrio do Julgador, mas em situações justifi cadas e respaldadas em alguma das 

hipóteses taxativamente previstas no parágrafo único do art. 420 do CPC/1973, 

vigente à época, e repetidas no atual art. 464, § 1º, do CPC/2015. E, uma vez 

verifi cado que a justifi cativa apontada para seu afastamento não corresponde 

àquelas hipóteses, estar-se-á diante de uma violação legal sujeita ao controle 

desta Corte Superior.

Esse é o caso dos autos. Ainda que se esteja diante de uma notória 

semelhança entre os dois produtos – o que foi reconhecido pelo TJ/MG – a 

questão posta nos autos vai além, sendo imperioso determinar se esta similitude 

é aceitável do ponto de vista legal, como consectário de técnicas mercadológicas 

tendentes ao posicionamento de um determinado produto no mercado, ou se 

na realidade estamos diante de um ato abusivo, usurpador de conjunto-imagem 

alheio e passível de confundir o consumidor. E a difi culdade que daí emerge 

reside no fato de que muitas das características que assemelham os produtos se 

situam numa zona limítrofe entre o que se admite como concorrência saudável – 

e até desejável – e o que se reputa concorrência desleal e parasitária.

Nesses casos, todavia, não é possível ao julgador consultar única e 

exclusivamente o seu íntimo para concluir pela existência de confusão de forma 

ampla e genérica, quando não há sequer o registro de embalagem em favor de 

alguma das partes. Em síntese, a exclusiva violação da concorrência não é fato 

dado a presunções atécnicas, mesmo porque sua tipifi cação legal não é objetiva e 

taxativa, dependendo do resultado concreto dessas ações, o qual depende, antes 

de mais nada, de uma análise técnica de propaganda e marketing.

Nota-se que, em situações como a dos autos, quando inexiste perícia 

técnica, as conclusões alcançadas são comumente extraídas de máximas da 

experiência – ou quiçá da inexperiência. Embora disciplinadas as presunções 

judiciais, entre as quais se disciplinou expressamente a utilização das regras de 

experiência comum ou técnicas, nos termos do art. 335 do CPC/1973, não se 

pode olvidar que essas regras não são meios de prova nem se realizam mediante 

a participação dos litigantes em contraditório. Nesse sentido, vale ainda o alerta 

de que “o fato que requer conhecimento técnico não interessa apenas ao juiz, mas 

fundamentalmente às partes, que têm o direito de discuti-lo de forma adequada, 

mediante, se for o caso, a indicação de assistentes técnicos” (MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e convicção: de acordo com o 

CPC de 2015. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 850).
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Portanto, uma vez que os fatos postos nesses autos na condição de causa de 

pedir são essenciais ao deslinde da controvérsia e demandam de conhecimento 

técnico para sua caracterização e que houve oportuno requerimento para a 

produção de prova pericial pela parte sucumbente, reconheço a existência de 

violação do art. 420 do CPC/1973, que resultou no cerceamento de defesa da 

recorrente.

Com esses fundamentos, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento 

para cassar a sentença proferida, determinando-se o retorno dos autos à origem 

para a realização da prova pericial requerida.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.375.271-SP (2013/0104437-9)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: Denise Camargo Serra

Advogados: Marcelo Sanches da Costa Couto - SP124522

Fábio Augusto Cabral Bertelli - SP164447

Recorrido: Riccardo Serra

Advogados: Jacqueline Amaro Ferreira Billi - SP124446

Elisabete Oliveira Mazzilli - SP222690

EMENTA

Direito Civil. Família. Recurso especial. Embargos de 

declaração. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Ação de 

arbitramento e cobrança de alugueis, em decorrência de uso exclusivo 

de imóvel não partilhado. Indenização correspondente a metade do 

valor da renda do aluguel apurado, diante da fruição exclusiva do 

bem comum por um dos condôminos. Condomínio, ademais, que 

foi extinto por força de decisão judicial transitada em julgado, tendo 

sido determinada a alienação judicial do imóvel. Indenização, todavia, 

devida a partir da citação na ação de arbitramento.
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1- Ação distribuída em 29.9.2009. Recurso especial interposto 

em 03.8.2012 e atribuído à Relatora em 15.9.2016.

2- O propósito recursal é defi nir se é cabível o arbitramento 

de alugueis em favor de ex-cônjuge em razão da ocupação e fruição 

exclusiva do imóvel comum, ainda que não tenha ele sido objeto de 

partilha.

3- Devidamente analisadas e discutidas as questões colocadas 

em debate pelas partes, e fundamentado sufi cientemente o acórdão 

recorrido, não há que se falar em violação do art. 535, I e II, do 

CPC/1973.

4- Havendo separação ou divórcio e sendo possível a identifi cação 

inequívoca dos bens e do quinhão de cada ex-cônjuge antes da 

partilha, cessa o estado de mancomunhão existente enquanto perdura 

o casamento, passando os bens ao estado de condomínio.

5- Com a separação ou divórcio do casal, cessa o estado de 

comunhão de bens, de modo que, mesmo nas hipóteses em que 

ainda não concretizada a partilha do patrimônio, é permitido a um 

dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela 

correspondente à metade da renda de um aluguel presumido, se 

houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles.

6- Após a separação ou divórcio e enquanto não partilhado o 

imóvel, a propriedade do casal sobre o bem rege-se pelo instituto 

do condomínio, aplicando-se a regra contida no art. 1.319 do CC, 

segundo a qual cada condômino responde ao outro pelos frutos que 

percebeu da coisa.

7- O marco temporal para o cômputo do período a ser indenizado, 

todavia, não é a data em que houve a ocupação exclusiva pela ex-

cônjuge, tampouco é a data do divórcio, mas, sim, é a data da citação 

para a ação judicial de arbitramento de alugueis, ocasião em que se 

confi gura a extinção do comodato gratuito que antes vigorava.

8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

provido em parte, apenas para delimitar a data de início da incidência 

dos alugueis.
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ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer em parte do 

recurso especial e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da 

Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. 

Ministra Relatora.

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

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 2.10.2017

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recurso especial interposto 

por Denise Camargo Serra, fundamentado no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da 

Constituição Federal.

Recurso especial interposto em: 03.08.2012.

Atribuído ao gabinete em: 15.09.2016.

Ação: de arbitramento e cobrança de alugueis, ajuizada por Riccardo Serra 

em face de Denise Camargo Serra.

Sentença: julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a 

recorrente a pagar 50% do aluguel apurado em prova pericial, no valor originário 

de R$ 922,56, devidos desde a data do divórcio (10.01.2007), compensando-se 

o valor devido, em fase de liquidação, com as despesas arcadas integralmente 

pela recorrente para a manutenção do imóvel desde então.

Acórdão: o TJ/SP negou provimento ao recurso de apelação interposto pela 

recorrente, nos termos assim ementados (e-STJ, fl . 332):

Condomínio. Arbitramento de alugueis. São devidos alugueis pelo ex-cônjuge 

ao outro pela ocupação exclusiva do imóvel comum, conforme perícia realizada 

que apurou o valor do locativo. Crédito que deverá ser compensado com o 

montante desembolsado pela ré para a manutenção do bem no mesmo período. 

Negaram provimento ao apelo.
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Embargos de declaração: opostos pela recorrente, foram, por unanimidade, 

rejeitados.

Recurso especial: alega ofensa aos arts. 267, VI, e 219, ambos dos CPC/1973, 

bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta, em síntese, que a ausência de 

partilha do imóvel acarreta a impossibilidade jurídica do pedido ou, ainda, a 

falta de interesse processual nas pretensões de arbitramento e de cobrança de 

alugueis, bem como pretende, em caráter subsidiário, que a exigibilidade dos 

alugueis tenha como marco temporal inicial a data do trânsito em julgado desta 

demanda ou, ao menos, a data da citação válida da recorrente neste processo.

Parecer da Procuradoria Geral da República: opina pelo não conhecimento 

do recurso especial.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): O propósito recursal, além 

de defi nir se houve negativa de prestação jurisdicional, é determinar se é cabível 

o arbitramento de alugueis em favor de ex-cônjuge em face da ocupação e uso 

exclusivo do imóvel comum, ainda que não tenha ele sido objeto de partilha.

I – Das omissões no acórdão recorrido

Verifi ca-se que o Tribunal de origem se pronunciou sufi cientemente sobre 

as questões suscitadas pelas partes. A necessidade ou não de prévia partilha 

do bem e o termo inicial da contagem do aluguel foram, embora de forma 

concisa e valendo-se da técnica de fundamentação “per relationem”, efetivamente 

enfrentados pelo acórdão recorrido, de modo que não há que se falar em violação 

ao artigo 535, I e II, do CPC/1973.

II – Da prévia necessidade de partilha do bem comum. Violação ao art. 267, VI, 

do CPC/1973

Sustenta a recorrente, de início, que a ausência de prévia partilha do bem 

comum acarretaria a extinção sem exame do mérito da ação em que se pretende 

o arbitramento e a condenação ao pagamento de alugueis pela fruição exclusiva 

do imóvel por um dos ex-cônjuges. Alega, nesse sentido, que a partilha seria 

uma condição de procedibilidade da pretensão e que, ausente essa condição, 
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haveria a impossibilidade jurídica do pedido ou, ainda, a ausência de interesse 

processual.

Porém, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido 

formulado pelo recorrido, porque essa condição da ação se vincula a existência, 

ou não, de proibitivo legal para a dedução de uma determinada pretensão. Não 

há, no ordenamento jurídico vigente, nenhuma proibição expressa para que se 

formule a pretensão de arbitramento e de cobrança de alugueis em desfavor 

de quem usa, com exclusividade e em detrimento do outro ex-cônjuge, o bem 

comum, ainda que não tenha sido realizada a partilha do referido bem.

De igual modo, não há que se falar em ausência de interesse processual do 

recorrido, na medida em que essa condição da ação se orienta pela aferição da 

existência do trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, é necessária a 

intervenção do Poder Judiciário para dirimir o confl ito entre as partes e, ainda, 

o processo é o meio útil e adequado para este fi m e para propiciar, em tese, o 

resultado buscado pela parte.

O pedido de arbitramento e cobrança de alugueis por ex-cônjuge em 

desfavor do outro que, após a separação ou divórcio e antes da partilha, frui com 

exclusividade o bem comum é o próprio mérito da controvérsia.

III – Da possibilidade de arbitramento e cobrança de alugueis sobre imóvel não 

partilhado. Aplicação do art. 1.319 do CC

Na hipótese dos autos, é incontroverso que: (i) a recorrente e o recorrido 

divorciaram-se consensualmente em 10.07.2007, ocasião em que ficou 

consignado que a partilha seria discutida pelas vias próprias; (ii) cada um dos ex-

cônjuges tem direito a 50% do imóvel comum que, em razão da inexistência de 

consenso para partilha amigável, foi objeto de ação de extinção de condomínio 

julgada procedente, em que se determinou a alienação judicial do bem e que 

veio a transitar em julgado nesta Corte em 21.10.2016 (AREsp 579.248/

SP); (iii) que o uso do bem comum ocorre exclusivamente pela recorrente 

desde 05.05.2000 (data em que houve a separação de fato do casal), havendo 

resistência da recorrente em permitir a fruição do imóvel também pelo recorrido.

Nesse contexto, observa-se a existência de manifestação de vontade 

expressa e indiscutível do recorrido no sentido de vender o referido imóvel para 

posteriormente perceber, em porção igualitária (50%), o produto desta venda, o 

que se demonstra pelo ajuizamento da ação de extinção de condomínio julgada 

procedente e já transitada em julgado.
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A recorrente, por sua vez, não nega que quando houver partilha e divisão 

do bem, caberá ao recorrido a fração de 50% do referido imóvel. Além disso, a 

recorrente expressamente afi rma em sua contestação (fl . 52, e-STJ), que “apesar 

dos esforços da ré em tentar chegar a uma solução amigável com o autor, o 

consenso não foi possível, circunstância que resultou na propositura de ação de 

extinção de condomínio...”.

Diante dos fatos incontroversos acima mencionados, verifi ca-se que se 

trata de hipótese de estado de condomínio que se iniciou após o encerramento 

do matrimônio por divórcio, atraindo a incidência do art. 1.319 do CC:

Art. 1.319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da 

coisa e pelo dano que lhe causou.

Ainda que não tenha havido a partilha, o bem imóvel encontra-se em 

estado de condomínio, e não mais em estado de mancomunhão que existiu 

enquanto perdurou o casamento e que se extinguiu com o divórcio, porque já se 

sabe a fração ideal de cada ex-cônjuge (50%) e também porque a ação de extinção 

de condomínio foi admitida e julgada procedente, determinando-se a alienação 

judicial do bem que pretende o recorrido receber valores correspondente a 

locativos.

Sobre a distinção entre o estado de mancomunhão e o estado de 

condomínio, leciona Dimas Messias de Carvalho:

Os bens não partilhados após a separação ou divórcio, pertencem ao casal, 

semelhante ao que ocorre com a herança, entretanto, nenhum deles pode alienar 

ou gravar seus direitos na comunhão antes da partilha, sendo inefi caz a cessão, 

posto que o direito à propriedade e posse é indivisível, fi cando os bens numa 

situação que a doutrina denomina de estado de mancomunhão. Não raras vezes, 

entretanto, quando os bens estão identifi cados na ação de separação ou divórcio, 

são partilhados na fração ideal de 50% (cinqüenta por cento) para cada um, em 

razão da meação, importa em estado de condomínio entre o casal e não mais 

estado de mancomunhão. Tratando-se de condomínio, pode qualquer um dos 

cônjuges alienar ou gravar seus direitos, observando a preferência do outro, 

podendo ainda requerer a extinção por ação de divisão ou alienação judicial, não 

se cogitando a nova partilha e dispensando a abertura de inventário. (CARVALHO, 

Dimas Messias de. Direito de Família, 2ª ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2009. p. 

211/212).

O entendimento segundo o qual cessada a comunhão universal pelo 

divórcio ou pela separação, subsiste o patrimônio comum na forma de 
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condomínio (e não mais de mancomunhão) até que seja ultimada a partilha, 

encontra guarida em precedentes desta Corte. A esse respeito, confi ram-se: 

REsp 983.450/RS, Terceira Turma, DJe 10.02.2010; REsp 622.472/RJ, Terceira 

Turma, DJ 20.09.2004; REsp 254.190/SP, Terceira Turma, DJ 04.02.2002; 

REsp 178.130/RS, Quarta Turma, DJ 17.06.2002; REsp 436.935/RS, Quarta 

Turma, DJ 17.10.2005.

Acrescente-se ainda que, não havendo dúvida sobre o fato de que cada 

ex-cônjuge efetivamente tem direito a 50% do imóvel em discussão, aplica-

se o entendimento desta Corte, em julgado em que se pretendeu pacifi car a 

interpretação sobre o tema, no sentido de que “a pendência da efetivação da 

partilha de bem comum não representa automático empecilho ao pagamento de 

indenização pelo seu uso exclusivo, desde que a parte que toca a cada um dos ex-

cônjuges tenha sido defi nida por qualquer meio inequívoco, sempre suscetível 

de revisão judicial e fi scalização pelo Ministério Público” (REsp 1.250.362/RS, 

afetado para julgamento pela Segunda Seção, DJe 20.02.2017).

Portanto, enquanto não dividido o imóvel, a propriedade do casal sobre 

o bem remanesce, mas sob as regras que regem o instituto do condomínio, 

notadamente aquela que estabelece que cada condômino responde aos outros 

pelos frutos que percebeu da coisa (art. 1.319 do CC), de modo que, se apenas 

um dos condôminos reside no imóvel, abre-se a via da indenização àquele que se 

encontra privado da fruição do bem, reparação essa que pode se dar, como busca 

o recorrido, mediante o pagamento de valor correspondente a metade do valor 

estimado ou efetivamente apurado do aluguel do imóvel.

Finalmente, anote-se que, ainda mais importante do que o modo de 

exercício do direito de propriedade (se mancomunhão ou condomínio), é 

a relação de posse mantida com o bem, isto é, se é comum do casal ou se 

é exclusivamente de um dos ex-cônjuges, uma vez que o fato gerador da 

indenização não é a propriedade, mas, ao revés, a posse exclusiva do bem no caso 

concreto.

Não acolher a pretensão indenizatória nesta situação acarretaria indiscutível 

e inadmissível enriquecimento ilícito.

IV – Da alegada violação ao art. 219 do CPC/1973

Assiste razão à recorrente, entretanto, no tocante ao termo inicial para 

pagamento dos alugueis devidos a título de indenização, porque se consignou, 

no acórdão recorrido, que o pagamento dos alugueis deveria retroagir à data 
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do divórcio (10.01.2007), sendo esta a data, inclusive, para fi ns de correção 

monetária.

Ocorre que a indenização somente é devida a partir da citação, na medida 

em que se trata do momento em que a recorrida teve ciência inequívoca da 

irresignação do recorrido quanto a fruição exclusiva do imóvel. A citação, pois, 

é não apenas o marco para a incidência dos alugueis, como também é o marco 

para a incidência da correção monetária e dos juros.

Nesse sentido, já se consignou nesta Corte que “a anuência, ainda que 

tácita, de um dos condôminos para que o outro permaneça sozinho na posse do 

bem comum gera a presunção de existência de um comodato gratuito por prazo 

indeterminado, que pode ser extinto a qualquer momento seja por meio da 

notifi cação seja pela citação para ação de divisão ou, como no caso dos autos, de 

arbitramento de aluguel” (REsp 178.130/RS, Quarta Turma, DJ 17.06.2002).

Forte em tais razões, conheço em parte do recurso especial e, na parte 

conhecida, dou-lhe parcial provimento, apenas para defi nir a citação como marco 

temporal da incidência dos alugueis, correção monetária e juros. Em face do 

parcial provimento do recurso apenas nesse aspecto, mantenho a sucumbência 

como lançada na sentença, com as despesas processuais sendo arcadas entre as 

partes por igual e, ainda, com cada parte arcando com os honorários advocatícios 

de seus respectivos patronos.

RECURSO ESPECIAL N. 1.520.995-SP (2014/0303353-2)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: Dresdner Bank Brasil S/A Banco Múltiplo

Advogados: Eduardo Augusto Mattar e outro(s) - SP183356

Gustavo Mota Guedes - SP285222

Pedro Gutierrez Y Sack - RJ153470

Recorrido: Mario Malato

Advogado: Décio Ferraz da Silva Junior e outro(s) - SP139776
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EMENTA

Recurso especial. Civil e Processual Civil. Contrato verbal atípico. 

Uso do nome de economista por empresa. Promessa de oferta de 

serviços descumprida. Indenização pelo uso do nome. Descabimento. 

Comportamento desinteressado do economista. Expectativa legítima 

da contraparte. Extinção do direito de exigir contraprestação. Boa-fé 

objetiva. ‘Suppressio’.

1. Controvérsia acerca da pretensão de um economista de ser 

remunerado pelo uso de seu nome por empresa que lhe prometeu 

oferecer serviços em contrapartida, mas descumpriu a promessa.

2. Comportamento desinteressado de economista ao longo de 

quase duas décadas.

3. Cumprimento da prestação antes de se fi ndarem as negociações 

sobre a determinação (quantidade e periodicidade) do objeto da 

contraprestação.

4. Criação de expectativa legítima da outra parte de que não seria 

exigida qualquer contraprestação.

5. Mudança de comportamento omissivo que ofende a boa-fé 

objetiva, sintetizada na fórmula ‘suppressio’.

6. Extinção do direito de exigir contraprestação pelo tempo em 

que o nome do economista constou como responsável pela empresa.

7. Improcedência do pedido de indenização pelo uso do nome. 

Prejudicialidade das demais questões suscitadas.

8. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

9. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 

a Egrégia Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar 

provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os 

Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze (Presidente), 

Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Dr(a). Pedro Gutierrez Y Sack, pela parte recorrente: Dresdner Bank 

Brasil S/A Banco Múltiplo

Brasília (DF), 13 de junho de 2017 (data do julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 22.6.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Trata-se de recurso especial 

interposto por Dresdner Bank Brasil S/A Banco Múltiplo em face de acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

Prestação de serviço. Prescrição “lapso prescricional trienal afastado. Incidência 

do art. 2.028 do atual Código Civil por ter decorrido mais da metade do prazo de 20 

anos previsto na anterior legislação. Incidência do prazo prescricional vintenário. Uso 

do nome do autor economista perante o CORECON. Dever de indenizar confi gurado. 

Sentença reformada parcialmente apenas para afastar o decreto prescricional de 

parte do período reclamado na inicial. Apelação do réu improvida e do autor 

provida, nos termos do acórdão. (fl . 461)

Opostos sucessivamente dois embargos de declaração, os primeiros foram 

acolhidos tão somente quanto aos encargos sucumbenciais (fl s. 497/505) e os 

segundos foram rejeitados (fl s. 517/522).

Em suas razões, a parte recorrente alegou violação dos arts. 121, 187, 206, § 

3º, IV e V, 406, 422, 593, 597, 884 e 2.028, do Código Civil, bem como dos arts. 

2º, 20, §§ 3º e 4º, 122, 125, I, 128, 293, 460 e 535, II, do Código de Processo 

Civil (CPC/1973), sob os argumentos de: (a) negativa de prestação jurisdicional; 

(b) condenação extra petita; (c) violação ao contraditório; (d) prescrição trienal; 

(e) inexistência de prestação de serviços; (f ) enriquecimento sem causa; 

(g) suppressio; (h) violação à boa-fé objetiva; (i) excesso no arbitramento de 

honorários de sucumbência; (j) aplicação da Selic como taxa de juros de mora.

Contrarrazões às fl s. 666/696.

O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, tendo ascendido 

a esta Corte Superior por força de agravo, que foi provido para se determinar a 

reautuação como recurso especial.
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Houve recurso extraordinário, que foi julgado prejudicado por falta de 

repercussão geral (cf. art. 543-B, § 2º, do CPC/1973), tendo havido interposição 

de agravo contra essa decisão.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Relator): Eminentes colegas, o 

recurso especial merece ser provido.

Relatam os autos que o ora recorrido, Mario Malato, em 1987, concordou 

verbalmente em fi gurar como economista responsável da empresa COTINCO 

- Assessoria Empresarial Ltda, junto ao Conselho Regional de Economia - 

CORECON/SP, em atendimento à exigência prevista no art. 1º da Lei n. 

6.839/1980, abaixo transcrito:

Art. 1º - O registro de empresas e a anotação dos profi ssionais legalmente 

habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes 

para a fi scalização do exercício das diversas profi ssões, em razão da atividade 

básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.

A empresa, por sua vez, teria se comprometido a contratar o economista 

para a realização de projetos econômicos.

Observe-se que é incontroverso nos autos que o economista mantinha 

“intenso contato profi ssional” (fl . 114) com a empresa COTINCO antes mesmo 

de 1987, pois havia sido indicado por esta a prestar serviços a diversas outras 

empresas.

Essa relação, digamos, “simbiótica”, entre o economista e a COTINCO, 

se esmaeceu algum tempo depois de 1987, de modo que nenhum serviço foi 

atribuído ao economista após essa data, embora seu nome continuasse registrado 

no CORECON/SP como economista responsável pela empresa.

Em 2003, as cotas sociais da COTINCO foram adquiridas pelo Dresdner 

Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, tendo havido a incorporação de todo o 

patrimônio e a sucessão em todas as obrigações (fl . 29).

Em 2006, o economista recebeu notifi cação do CORECON/SP acerca 

de pendências fi nanceiras relativas à condição de economista responsável pela 

COTINCO.
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Nesse mesmo ano, a COTINCO retirou o nome do economista do 

cadastro como responsável perante o CORECON/SP.

Em 23.07.2007, o economista ajuizou reclamação trabalhista contra o 

banco ora recorrente, pleiteando remuneração por todo o período em que 

fi gurou como economista responsável.

O juízo do trabalho declinou da competência para a Justiça comum 

estadual, por entender que não houve efetiva prestação se serviço.

O juízo de direito, então, julgou parcialmente procedente o pedido, quanto 

às parcelas não prescritas.

Em grau de apelação, o Tribunal de origem julgou procedente o pedido em 

maior extensão.

Daí a interposição do presente recuso especial pelo Dresdner Bank Brasil 

S/A Banco Múltiplo, que foi demandado na condição de sucessor da empresa 

COTINCO.

O recurso especial merece ser provido.

A moldura da relação contratual foi delineada pelo juízo a quo, bem como 

pelo Tribunal de origem, no sentido de ter havido, efetivamente, um contrato 

verbal em que o economista assumiria a responsabilidade pela empresa junto 

ao CORECON e a empresa ofereceria ao economista oportunidade de prestar 

serviços remunerados na sua área profi ssional.

Esse cenário fático é incontrastável no âmbito desta Corte Superior, em 

razão do óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.

Partindo-se, então, dessa moldura fática, passo a analisar a alegação de 

suppressio, que foi expressamente rejeitada pelo Tribunal a quo (fl . 501).

Como tive oportunidade de dissertar no âmbito doutrinário 

(Responsabilidade civil no Código do Consumidor e a defesa do fornecedor. 3ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010, p. 66), o instituto da suppressio deriva do princípio da boa-

fé objetiva, como uma limitação ao exercício de direitos subjetivos, cujo cerne é 

“a estabilidade e/ou a previsibilidade do comportamento, manifestada sobretudo 

pela consolidação no tempo de certas situações” (MARTINS-COSTA, Judith, 

A Boa-Fé no Direito Privado. São Paulo: Marcial Pons, 2015. p. 648).

Explica ainda Judith Martins-Costa (A Boa-Fé no Direito Privado. São 

Paulo: Marcial Pons, 2015. p. 648) que “pode-se invocar a suppressio quando há 

o transcurso de razoável período de tempo desde o estabelecimento de certo 
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situação, sem que há o exercício do direito que poderia, licitamente, modifi cá-la, 

havendo, ao revés, indícios objetivos de que o direito subjetivo da contraparte 

não seria exercido”.

Assim, para que se confi gure uma hipótese de suppressio, não basta a 

inércia do titular de um direito e o decurso de um longo período de tempo. É 

necessário, ainda, que as circunstâncias fáticas tenham gerado na outra parte 

uma legítima expectativa de que o direito não mais seria exercido, de modo que 

a posterior mudança de atitude do titular da pretensão possa ser considerada um 

exercício desleal do direito, sob a ótica da boa-fé objetiva.

No caso dos autos, as circunstâncias fáticas realmente condiziam à 

expectativa de que o direito não mais seria exercido.

Deveras, observa-se que o economista ofereceu a sua prestação (assumir a 

condição de economista responsável) sem ao menos completar a negociação da 

contraprestação a cargo da empresa COTINCO.

Efetivamente, as negociações se encontravam incompletas, pois não se 

determinou a quantidade de serviços (a serem atribuídos ao economista) que 

seria sufi ciente para remunerar o profi ssional pelo uso de seu nome.

É dizer, o sinalagma, a correspondência entre prestação e contraprestação, 

não chegou a ser estabelecido, assim permanecendo por quase duas décadas 

(1987 a 2006).

Ao longo dos anos, a relação do economista com a COTINCO se 

esmaeceu.

Apesar desse fato, o economista não requereu a exclusão de seu nome do 

cadastro do CORECON, tampouco exigiu contraprestação.

Em 2003, as cotas sociais da COTINCO foram adquiridas pelo Dresdner 

Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, tendo havido a incorporação de todo o 

patrimônio e a sucessão em todas as obrigações.

O sumário da ata da Assembleia que aprovou essa incorporação foi 

publicada em jornal de grande circulação (fl . 29).

Esse fato, embora possa passar despercebido para o leigo, costuma ter 

signifi cativa repercussão entre os profi ssionais da economia e fi nanças da região 

em que sediada a empresa incorporada.

O autor da demanda, porém, embora fosse economista, não procurou tomar 

conhecimento da signifi cativa transformação societária que havia ocorrido.



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 287-414, outubro/dezembro 2017 315

Somente em 2006, quando notifi cado pelo CORECON, resolveu exigir 

remuneração pelo uso de seu nome, ajuizando a demanda em 2007.

Tem-se, portanto, ao longo de quase duas décadas, uma sequência de fatos 

que convergem no sentido de evidenciar o total desinteresse do economista pela 

contraprestação que lhe seria devida.

Desse modo, a mudança repentina de comportamento do economista 

frustra a expectativa legitimamente gerada no outro contratante, de que a 

contraprestação não seria exigida, confi gurando assim uma violação ao princípio 

da boa-fé objetiva, especifi camente concretizado na fórmula da suppressio.

Como consequência da aplicação da suppressio, tem-se por extinto o direito 

do autor da demanda.

Confiram-se, a propósito da aplicação do instituto da suppressio, os 

seguintes julgados desta Corte Superior:

Recurso especial. Contrato. Promessa de compra e venda de combustíveis 

e derivados. Apelação. Regra do art. 514 do CPC. Atendimento. Aquisição de 

quantidade mínima de produtos. Inobservância no curso da relação contratual. 

Tolerância do credor. Cláusula penal. Inaplicabilidade. Princípio da boa-fé objetiva. 

Instituto da suppressio. Incidência. Honorários advocatícios. Súmula n. 7/STJ.

1. Trata-se de ação de cobrança de multa prevista em contrato de promessa de 

compra e venda de combustíveis e produtos derivados sob a alegação de que o 

posto de gasolina não adquiriu a quantidade mínima prevista.

2. A mera reiteração, nas razões do recurso de apelação, de argumentos 

apresentados na inicial ou na contestação não determina por si só ofensa ao art. 

514 do Código de Processo Civil. Precedentes.

3. Segundo o instituto da suppressio, o não exercício de direito por seu titular, 

no curso da relação contratual, gera para a outra parte, em virtude do princípio 

da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito 

ao cumprimento da obrigação, presente a possível deslealdade no seu exercício 

posterior.

4. Hipótese em que a recorrente permitiu, por quase toda a vigência do 

contrato, que a aquisição de produtos pelo posto de gasolina ocorresse em 

patamar inferior ao pactuado, apresentando-se desleal a exigência, ao fi m da 

relação contratual, do valor correspondente ao que não foi adquirido, com 

incidência de multa. Assim, por força do instituto da suppressio, não há ofensa ao 

art. 921 do Código Civil de 1916.

5. A revisão do montante fi xado a título de honorários advocatícios, exceto 

se irrisórios ou exorbitantes, demanda o reexame de provas, atraindo o óbice da 

Súmula n. 7/STJ.
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6. Recurso especial não provido. (REsp 1.374.830/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas 

Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23.06.2015, DJe 03.08.2015)

Civil e Processo Civil. Recurso especial. Ação de cobrança. Representação 

comercial. Prescrição. Redução zona de atuação. Remuneração. Anuência tácita 

do representante. Comissão.

1. Discussão relativa à prescrição da pretensão do representante comercial de 

receber diferenças de comissão e à alegada nulidade de cláusulas que permitiram 

a redução unilateral e paulatina de área de atuação em contrato de representação, 

que não contém cláusula de exclusividade, por violação ao disposto no art. 32, § 

7º, da Lei n. 4.886/1965.

2. Esta Corte tem entendimento pacífi co no sentido da aplicação do prazo 

prescricional de 5 anos, para contratos de representação comercial celebrados 

após a entrada em vigor da Lei n. 8.420/1992, sem fazer qualquer ressalva em 

relação à condição de falido ou não do representado.

3. As modifi cações introduzidas pela Lei n. 8.420/1992, no tocante ao prazo 

prescricional, não podem retroagir para atingir as pretensões relativas ao 

primeiro pacto, visto que o instituto dos contratos é regido pela lei do tempo 

da sua assinatura, devendo ser aplicado o prazo prescricional do art. 177 do 

CC/1916, para a pretensão de recebimento de diferenças de comissão, no período 

compreendido entre 1º.10.1990 e 1º.03.1994.

4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando 

suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do 

recurso especial.

5. O princípio da boa-fé objetiva torna inviável a pretensão da recorrente, 

de exigir retroativamente valores a título da diferença, que sempre foram 

dispensados, frustrando uma expectativa legítima, construída e mantida ao longo 

de toda a relação contratual pela recorrida.

6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.323.404/GO, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27.08.2013, DJe 05.09.2013)

Assim, com fundamento na suppressio, impõe-se reformar o acórdão 

recorrido para se julgarem improcedentes os pedidos, restando prejudicadas as 

demais questões suscitadas no apelo nobre.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial para julgar 

improcedentes os pedidos.

Custas e honorários advocatícios pelo demandante, ora recorrido, estes 

arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.546.424-RJ (2015/0182879-2)

Relator: Ministro Moura Ribeiro

Recorrente: Bolsa de Valores do Rio de Janeiro

Advogados: Luiz Fernando Pinto Palhares - RJ008570

Manoel Vargas Franco Netto - RJ037382

Daniel Ferreira da Ponte - RJ095368

Renato Ferreira dos Santos e outro(s) - RJ172483

Recorrido: Tamoyo Investimentos S/A Corretora de Títulos e Valores 

    Mobiliários - em liquidação ordinária

Advogado: Lucas Mayall Morais de Araujo e outro(s) - RJ185746

Agravante: B M E F Bovespa S/A Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros

Advogado: Bruno Batista da Costa de Oliveira e outro(s) - SP223655

Agravado: Tamoyo Investimentos S/A Corretora de Títulos e Valores 

    Mobiliários - em liquidação ordinária

Advogado: Lucas Mayall Morais de Araujo e outro(s) - RJ185746

EMENTA

Civil e Processual Civil. Recursos especiais manejados sob a égide 

do CPC/1973. Omissão da instância ordinária. Questão relevante. 

Celeridade e economia processuais. Aplicação do direito à espécie. 

Litisconsórcio passivo unitário. Associação. Deliberações da assembleia 

geral. Vinculação de todos os associados. Reversão das decorrências. 

Necessidade de anulação da assembleia. Prazo decadencial. Três anos 

a contar da vigência do CC/2002. Pleito inexistente. Ausência de 

interesse processual. Pretensão indenizatória. Prescrição. Decurso de 

mais de três anos desde a vigência do CC/2002. Recursos especiais 

providos. Sentença restabelecida.

1. São inaplicáveis, neste julgamento, as disposições do NCPC 

ante os termos do Enunciado Administrativo n. 2 aprovado pelo 

Plenário do STJ na sessão de 9.3.2016: Aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade 
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na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Tratando-se de hipótese em que o provimento judicial deve 

ser o mesmo para todos os sujeitos passivos, verifi ca-se litisconsórcio 

passivo necessário, razão pela qual os recursos podem ser analisados 

em conjunto, sem prejuízo para nenhuma das partes.

3. Os requisitos para a permuta dos títulos patrimoniais da 

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro em títulos da Bolsa de Valores 

de São Paulo foram estabelecidos em Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária no ano de 2000. A desconstituição das deliberações 

da Assembleia era condição essencial para o reconhecimento da 

pretensão, forçando o reconhecimento da falta de interesse processual 

para a demanda.

4. Hipótese em que, ademais, o pedido de anulação se submetia 

a prazo decadencial de três anos contados a partir da vigência do 

CC/2002.

5. Tratando-se de pretensão patrimonial, verifi ca-se a prescrição 

em três anos, no caso a contar da vigência do CC/2002.

6. Sendo incontroverso o quadro fático, aplica-se o direito 

à espécie, mesmo diante de omissão da origem, por economia e 

celeridade processuais, nos termos do art. 257 do RISTJ e da Súmula 

n. 456 do STF, por analogia.

7. Recursos especiais providos para restabelecimento da sentença.

ACÓRDÃO

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

acordam os Senhores Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, em dar provimento aos recursos especiais, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo 

Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze (Presidente) votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Dr(a). Daniel Ferreira da Ponte, pela parte recorrente: Bolsa de Valores do 

Rio de Janeiro
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Dr(a). Thiago Gonzalez Queiroz, pela parte recorrida: Tamoyo 

Investimentos S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.

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

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 2.10.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Tamoyo Investimentos S.A. Corretora de 

Títulos e Valores Mobiliários (Tamoyo) promoveu ação ordinária contra a Bolsa 

de Valores do Rio de Janeiro – BVRJ (BV Rio) e a BM&F Bovespa S.A – Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros (Bovespa), visando recuperar bens e direitos que 

alegou lhe terem sido usurpados quando da quebra da primeira, seguida da 

reestruturação do mercado de capitais brasileiros em conjunto com a segunda 

(e-STJ, fl s. 2/15). Postulou o recebimento de ações ordinárias da Bovespa em 

quantidade equivalente a que fazia jus na BV Rio.

A sentença, que julgou a demanda improcedente, foi objeto de dois 

recursos de apelação: o primeiro apresentado pela Tamoyo e o segundo, adesivo, 

pela Bovespa, este discutindo exclusivamente a verba honorária (e-STJ, fl s. 

1.077/1.084, 1.091, 1.093/1.109 e 1.217/1.226).

A insurgência da Tamoyo foi acolhida, considerada prejudicada a da Bovespa 

(e-STJ, fl s. 1.242/1.257). O acórdão recebeu a seguinte ementa:

Apelação cível. Empresarial. Obrigação de fazer. Permuta de título da Bolsa 

de Valores do Rio de Janeiro por títulos da Bovespa. Protocolo de intenções 

firmado no ano de 2000. Quebra da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro em 

1989. Reestruturação do mercado de valores mobiliários. Assembléia 

geral extraordinária da BVRJ estabelecendo os requisitos para permuta sem 

o conhecimento e a participação da Tamoyo. Desdobramento dos títulos 

patrimoniais. Permuta dos títulos da BVRJ por títulos da Bovespa. Discriminação 

da Tamoyo. Esterilização dos títulos. Provimento do apelo interposto pela Tamoyo, 

prejudicados os recursos adesivos.

1. O que se discute nos autos é a legalidade ou não da negativa da Bolsa de 

Valores do Rio de Janeiro em permutar o título patrimonial n. 52, desdobrado nos 

títulos 052, 152, 252, 352 e 452, pertencente à autora, quando da reestruturação 

do mercado de valores mobiliários.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

320

2. Do que consta dos autos, a autora adquiriu o título patrimonial n. 52 da 

BVRJ, como condição para poder aturar no mercado fi nanceiro, fi cando o título 

custodiado na própria Bolsa de Valores, nos termos do art. 10 de seu Estatuto.

3. Em 27.01.2000, foi assinado o Protocolo de Intenções de Integração do 

Mercado Nacional de Valores Mobiliários e Títulos Públicos, pela Bolsa de Valores 

de São Paulo, Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e Companhia Brasileira de 

Liquidação e Custódia, na presença do Presidente da República, e das autoridades 

governamentais representadas pelo Ministro da Fazenda e Presidentes da 

Comissão de Valores Mobiliários e do Banco do Brasil.

4. Cabia à Bolsa de Valores do Estado do Rio de Janeiro aprovar as providências 

necessárias para implementação do Protocolo de Intenções, por meio da 

Assembleia Geral.

5. Nessa linha, aos 1º.03.2000, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária, 

que estabeleceu, dentre outros, que “os atos constantes do item 2 ‘Da ordem do 

dia’ alcance exclusivamente os detentores de Títulos Patrimoniais que estejam 

rigorosamente em dia com todas suas obrigações perante a BVRJ e a CLC e não 

sejam parte adversa em demanda administrativa ou judicial tendo por objeto 

operações realizadas, a liquidação de negócios e/ou custódia”.

6. O art. 109, § 2º, da Lei das Sociedades por Ações prevê textualmente que os 

meios, processos ou ações que a lei confere ao acionista para assegurar os seus 

direitos não podem ser elididos pelo estatuto ou pela assembleia geral, logo, sem 

qualquer efeito a deliberação da assembleia da BVRJ que impediu a permuta de 

títulos das corretoras que ajuizaram ações para defesa de seus direitos.

7. Parecer da Comissão de Valores Mobiliários que viola o art. 5º, inciso LIV, da 

Constituição Federal, uma vez que ninguém pode ser privado de seus bens sem o 

devido processo legal.

8. Provimento do apelo para julgar procedentes os pedidos contidos nos itens 

b e c da inicial, prejudicado o recurso adesivo (e-STJ, fl s. 1.249/1.251).

Os embargos de declaração opostos pela BV Rio e pela Bovespa foram 

parcialmente acolhidos (e-STJ, fl s. 1.259/1.267, 1.268/1.277 e 1.302/1.308). O 

acórdão foi ementado nos seguintes termos:

Embargos de declaração. Apelação cível. Empresarial. Obrigação de fazer. 

Permuta de título da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro por títulos da Bovespa. 

Protocolo de intenções fi rmado no ano de 2000. Quebra da Bolsa de Valores 

do Rio de Janeiro em 1989. Reestruturação do mercado de valores mobiliários. 

Assembléia geral extraordinária da BVRJ estabelecendo os requisitos para permuta 

sem o conhecimento e a participação da Tamoyo. Desdobramento dos títulos 

patrimoniais. Permuta dos títulos da BVRJ por títulos da Bovespa. Discriminação 

da Tamoyo. Esterilização dos títulos. Recurso integrativo. Omissão. Decadência. 
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Inocorrência. Rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva, carência de ação, 

impossibilidade jurídica do pedido e prescrição. Parcial acolhimento dos recurso, 

sem efeitos modifi cativos.

1. Os embargos declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício judicante, 

mas servem-lhe de aprimoramento.

2. Como o acórdão obscuro ou omisso não se expõe, de imediato, a recurso 

especial, ampliou-se o uso dos declaratórios, como pressuposto específi co para a 

interposição do especial.

3. Na hipótese, o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso, deixou de 

se manifestar sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões.

4. Parcial acolhimento dos dois embargos de declaração, sem efeitos 

infringentes (e-STJ, fl s. 1.302/1.303).

No recurso especial que interpôs fundada no art. 105, III, a, da CF, a 

BV Rio alegou (1) ofensa aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC/1973, 

pois a despeito da oposição de embargos de declaração, o acórdão prolatado 

no julgamento do recurso de apelação manteve-se omisso (a) no tocante a 

circunstância fática incontroversa de que a Tamoyo não atendia aos requisitos 

que a habilitariam à permuta, pois estava em liquidação, o que a impedia de 

operar no mercado bursátil, (b) quanto a existência incontroversa de pendências 

fi nanceiras da Tamoyo, o que também a inabilitaria a participar da permuta, e, 

(c) relativa aos erros materiais apontados nos aclaratórios; (2) violação do art. 

267, VI, do CPC/1973, na medida em que a Tamoyo não teria interesse de agir, 

pois propôs ação inadequada, deixando de pleitear a anulação das deliberações 

assembleares questionadas nos autos; (3) ofensa aos arts. 206, III, 207 e 211, 

parágrafo único, da Lei n. 6.404/1976, art. 16, III, da Lei n. 6.385/1976, arts. 

3º, II e 8º, § 2º, da Lei n. 4.728/1965, art. 18 da Lei n. 4.595/1964 e art. 267, 

VI, do CPC/1973, pois o pedido da Tamoyo seria juridicamente impossível, 

considerada a sua inabilitação para operar em Bolsa à época da reestruturação 

do mercado; (4) violação dos arts. 48, caput e parágrafo único, 178, II, e 2.028 

do CC, bem como art. 269, IV, do CPC/1973, visto que operada a decadência 

do direito da Tamoyo de pleitear a anulação das deliberações assembleares; (5) 

ofensa aos arts. 205, 206, § 3º, III e V, e 2.028, do CC, pois prescrita a pretensão 

indenizatória; e, (6) violação dos arts. 421 do CC, 17, da Lei n. 6.385/1976, e 

109, § 2º, da Lei n. 6.404/1976, por não ser viável a imposição de contratação 

com a Tamoyo, além de a questão ser interna corpore.

A Bovespa apresentou, além de recurso extraordinário, recurso especial 

fundado no art. 105, III, a, da CF, no qual alegou (1) nulidade do acórdão 
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recorrido, que teria violado os arts. 165, 458, II e 535, II, do CPC/1973 ao não 

considerar, na apreciação da questão dos autos, a circunstância incontroversa 

de que a Tamoyo não estava, à época, habilitada a operar no mercado bursátil; 

(2) ofensa aos arts. 211, parágrafo único da Lei n. 6.404/1976 e 267, VI, do 

CPC/1973, na medida em que os pedidos eram juridicamente impossíveis, pois 

a Tamoyo já se encontrava em liquidação à época dos fatos, o que a impediria 

de manter em seu patrimônio títulos da Bovespa; (3) violação do art. 267, VI, 

do CPC/1973 por falta de interesse de agir, considerando a ausência de pleito 

de anulação das deliberações da Assembleia de 1º.3.2000; (4) ofensa aos arts. 

48, caput e parágrafo único, do CC/2002 e do art. 269, IV, do CPC/1973, na 

medida em que a Tamoyo teria decaído do direito de pleitear a anulação das 

decisões da Assembleia, pois apenas intentou a demanda aos 9.1.2012; (5) 

violação dos arts. 177 do CC/1916, 205, 206, § 3º, V, 2.028 do CC/2002 e 

269, IV, do CPC/1973, visto que estaria prescrita a pretensão indenizatória. 

Insistiu na licitude de sua conduta, o que inviabilizaria qualquer condenação em 

indenizar a Tamoyo. Ponderou que não pode ser obrigada a admitir a Tamoyo 

entre os seus associados.

Recebi em meu gabinete, aos 13.9.2017, o patrono da Tamoyo. Diante da 

alegação de que não lhe foi dada oportunidade de resposta aos recursos, para 

que não se alegue prejuízo, incorporarei a este relatório as razões trazidas nos 

memoriais apresentados na ocasião.

A Tamoyo argumentou que o recurso da BV Rio não pode nem sequer ser 

conhecido, na medida em que não foi interposto agravo em recurso especial 

contra o juízo negativo de admissibilidade de seu recurso especial, mas, sim, 

foram opostos embargos de declaração, recurso manifestamente incabível. 

Defendeu que os recursos não superam o óbice da Súmula n. 7 do STJ, visto que 

a questão dos autos não seria meramente jurídica, demandando a incursão nos 

fatos da causa. No mais, rebateu os argumentos de seus opositores.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro (Relator): Os recursos merecem prosperar.

De plano, vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos 

requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante 

os termos do Enunciado Administrativo n. 2 aprovado pelo Plenário do STJ na 

sessão de 9.3.2016:
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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.

Força, inicialmente, reconhecer que não foi dado à Tamoyo, na origem, 

oportunidade para contrariar os recursos. A despeito disso, não vislumbro 

nenhuma nulidade a ser declarada, considerando que no primeiro momento 

em que falou nos autos, isto é, na resposta que apresentou aos embargos de 

declaração contra o juízo de admissibilidade, a Tamoyo nem sequer mencionou 

o fato de não ter sido intimada para apresentar resposta aos recursos especiais e 

extraordinário.

De qualquer forma, passo à análise dos óbices por ela trazidos em seus 

memoriais, visto que poderiam ser reconhecidos de ofício, se fosse o caso.

Não há impedimento para o conhecimento do recurso da BV Rio. De fato, 

houve a oposição de embargos questionando o juízo negativo de admissibilidade 

realizado na origem. Como é cediço, a apreciação que a Corte ordinária faz do 

recurso especial é um juízo prévio, que será renovado nesta instância especial.

No caso dos autos, o recurso, ainda que inadequado, ensejou a 

reconsideração da decisão e o consequente recebimento do recurso especial, 

de modo que não deve ser acolhida a pretensão da Tamoyo de que ele não seja 

conhecido porque os embargos seriam via inadequada, uma vez que pautada em 

formalismo muito candente.

Também não vislumbro a necessidade de revolvimento de provas para a 

apreciação dos recursos. Tanto a sentença quanto o acórdão que apreciou as 

apelações estabeleceram que a Tamoyo não cumpria nenhum dos requisitos que 

autorizariam a permuta de seu título patrimonial. Os recursos questionaram, 

além de questões processuais, a consequência jurídica da ausência dessas 

condições, discordando das conclusões alcançadas pela Corte de origem.

Não há, portanto, óbices ao conhecimento dos recursos, o que passo a fazer.

O quadro fático dos autos é o que segue. A atuação das corretoras na BVRJ 

demandava que cada uma delas detivesse um título patrimonial, que fi cava 

custodiado na própria BV Rio. A Tamoyo detinha o título de n. 52.

No ano 2000, o mercado bursátil nacional precisou ser reestruturado em 

razão da quebra da BV Rio, que atuava como associação civil. Cada um de seus 
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títulos patrimoniais foi trocado por cinco títulos patrimoniais da Bovespa. O da 

Tamoyo seria convertido nos títulos n. 052, 152, 252, 352 e 452.

Na Assembleia Geral da BV Rio (AGOE) que ocorreu em 1º.3.2000, os 

associados deliberaram que apenas fariam jus a permuta dos títulos as corretoras 

que atendessem três condições: (a) estivessem em dia com as suas obrigações 

perante a BV Rio; (b) não litigassem contra a BV Rio; e, (c) estivessem habilitadas 

a operar em bolsa de valores.

É incontroverso nos autos que a Tamoyo não atendia a nenhum desses 

requisitos. Assim, a permuta lhe foi negada, razão pela qual, aos 19.8.2012, a 

Tamoyo propôs a demanda em exame contra a BV Rio e a Bovespa, alegando que 

nenhuma das razões apresentadas pelas rés é capaz de justifi car a recusa em efetuar as 

permutas dos títulos patrimoniais da Tamoyo por títulos patrimoniais da Bovespa 

e, posteriormente, por ações desta última (e-STJ, fl . 3). Esclareceu que, em 2007, a 

Bovespa, que até então era uma associação civil sem fi ns lucrativos, passou por 

um processo denominado desmutualização, que a transformou numa sociedade 

anônima de capital aberto. Suas ações adquiriram enorme valor de mercado, 

ensejando ganhos às corretoras, ganhos de que ela, a Tamoyo, teria sido privada 

somente em razão dos atos ilegais praticados pela BVRJ e pela Bovespa (e-STJ, fl . 

12).

A Bovespa e a BV Rio contestaram a demanda alegando, preliminarmente, 

ilegitimidade de parte (da Bovespa), carência da ação, impossibilidade jurídica do 

pedido, decadência, prescrição. Insistiram que a Tamoyo não preenchia nenhum 

dos requisitos que lhe facultariam direito à permuta dos títulos patrimoniais e 

aduziram que seria necessário, para os afastar, anular a deliberação da AGOE.

A sentença, a despeito de afastar todas as preliminares, considerou 

incabível a pretensão da Tamoyo, na medida em que ela não atendia a nenhum 

dos requisitos preconizados pela AGOE.

A Tamoyo então apelou e viu a sua pretensão acolhida. A Corte de origem 

afastou todas as preliminares, como já tinha feito a sentença, mas no mérito 

entendeu inviável a negativa da BV Rio e da Bovespa em permutar o título 

patrimonial da Tamoyo. Considerou ilegal e inconstitucional o requisito de a 

corretora não ter nenhuma pendência judicial contra a BV Rio.

Foram opostos embargos de declaração em que se insistiu que a Tamoyo 

não atendia nenhum dos requisitos. A Corte de origem nada falou a respeito 

da ausência de capacidade da Tamoyo de atuar no mercado bursátil, e, quanto ao 

débito existente, entendeu que ele estaria compreendido na judicialização das 
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questões envolvendo a corretora e a BV Rio. Daí a alegação tanto da Bovespa 

quanto da BV Rio de nulidade do acórdão por omissão.

A omissão, de fato, existe. Mas o acórdão recorrido veicula outras 

inconsistências que merecem ser avaliadas em primeiro lugar.

Uma observação deve ser feita neste momento. Em se considerando 

que a Tamoyo pretende, com a demanda, a permuta dos títulos da BV Rio em 

títulos da Bovespa, o provimento judicial tem que ser uniforme para ambas as 

bolsas. Trata-se de litisconsórcio passivo necessário e unitário, razão pela qual 

os recursos serão analisados conjuntamente, sem prejuízo para nenhuma das 

partes, até porque o art. 1.005 do NCPC (de conteúdo análogo ao do art. 509 

do CPC/1973) admite a extensão dos recursos a todos os litisconsortes quando 

os seus interesses não forem distintos ou opostos. Em situação semelhante, esta 

Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. Ação ajuizada contra o 

Estado de Minas Gerais e o Município de Belo Horizonte. Sentença de procedência. 

Apelação apenas de um dos réus (Município de Belo Horizonte). Art. 509 do CPC. 

Inaplicabilidade. Litisconsórcio unitário. Inexistência. Pedidos diversos. Agravo 

regimental improvido.

I. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o recurso, 

em regra, produz efeitos tão-somente para o litisconsorte que recorre. Apenas na 

hipótese de litisconsórcio unitário, ou seja, nas palavras de José Carlos Barbosa 

Moreira, ‘quando o julgamento haja de ter, forçosamente, igual teor para todos os 

litisconsortes’, mostra-se aplicável a norma de extensão da decisão, prevista no art. 

509, caput, do Código de Processo Civil” (STJ, RMS 15.354/SC, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Quinta Turma, DJU de 1º.07.2005). Nesse sentido: STJ, EDcl nos EDcl 

no AgRg no AG 988.735/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, 

DJe de 15.04.2014; REsp 1.397.499/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda 

Turma, DJe de 14.10.2013.

(AgRg no REsp 1.178.051/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda 

Turma, j. 16.2.2016, DJe 24.2.2016, sem destaques no original)

Administrativo e Processual Civil. Recurso especial interposto pelo Ministério 

Público Federal. Ação na qual se pleiteia a anulação de contrato de cessão de 

uso de imóveis, pela Caixa Econômica Federal, à Secretaria da Administração 

Federal. Sentença de improcedência da ação, mantida pelo Tribunal de origem. 

Provimento do recurso especial do Ministério Público Federal. Posterior 

constatação de ausência de intimação, desde o Tribunal de origem, de um dos 

litisconsortes passivos. Nulidade dos atos subsequentes à interposição do recurso 

especial. Litisconsórcio unitário. Decretação de nulidade que aproveita aos demais 

litisconsortes. Art. 509 do CPC. Agravo regimentais providos.
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[...]

VII. Com efeito, a anulação do contrato de cessão de uso, como postulado 

na inicial, é condição necessária para o eventual desfazimento das alienações 

posteriores, aos ora agravantes, dos imóveis cedidos. Nesse contexto, há 

litisconsórcio unitário, que, na lição de Fredie Didier Jr. (Curso de direito processual 

civil, Salvador, Jus Podivm, 2008, p. 300), ocorre “quando o provimento jurisdicional 

tem que regular de modo uniforme a situação jurídica dos litisconsortes, não se 

admitindo, para eles, julgamentos diversos. O julgamento terá de ser o mesmo 

para todos os litisconsortes. O litisconsórcio unitário é a unidade da pluralidade: 

vários são considerados um; o litisconsórcio unitário não é o que parece ser, 

pois várias pessoas são tratadas no processo como se fossem apenas uma. Para 

que assim se caracterize o litisconsórcio, dependerá ele da natureza da relação 

jurídica controvertida no processo: haverá unitariedade quando o mérito do 

processo envolver uma relação jurídica indivisível. É imprescindível perceber 

que são dois os pressupostos para a caracterização da unitariedade, que devem 

ser investigados nesta ordem: a) os litisconsortes discutem uma única relação 

jurídica; b) essa relação jurídica é indivisível”.

VIII. Em se tratando de litisconsórcio unitário, a anulação do julgamento do 

Recurso Especial, por ausência de intimação de um dos litisconsortes para apresentar 

contrarrazões ao Especial, e da inclusão do feito na pauta de julgamentos, no STJ, 

aproveita aos demais litisconsortes que haviam sido regularmente intimados. 

Inteligência do art. 509 do CPC.

[...]

(AgRg no AgRg no REsp 650.736/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda 

Turma, j. 7.4.2015, DJe 14.4.2015, sem destaques no original)

Prossigamos.

Relembre-se que os requisitos da permuta dos títulos da BV Rio em 

títulos da Bovespa foram aprovados na AGOE de 1º.3.2000. Basicamente, o 

fundamento da demanda é a ilegitimidade da recursa da permuta dos títulos. A 

negativa, como já pontuado, se deu com base no não atendimento das condições 

estipuladas pela AGOE.

A assembleia é o órgão máximo da associação. PABLO STOLZE 

GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO esclarecem:

Além da Assembleia Geral, órgão máximo da associação, é muito comum que o 

seu estatuto autorize a composição de um Conselho Administrativo ou Diretoria e 

de um Conselho Fiscal. [...] O Novo Código Civil, todavia, cuidou de disciplinar um 

campo de atuação privativo da Assembleia Geral, ressaltando a sua característica 

de órgão deliberativo superior. (Novo Curdo de Direito Civil. Parte Geral. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2002. p. 251, sem destaques no original).
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Também no direito português a Assembleia tem posição de destaque no 

corpo das associações. Veja-se a lição de JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO:

Além dos órgãos exigidos em todas as pessoas coletivas (a Administração e o 

Conselho Fiscal) surge-nos na associação a Assembleia Geral. Mas os associados 

podem criar outros órgãos ou dar àqueles outra designação.

A lei limita-se a estabelecer os tópicos essenciais, e mesmo assim muitas vezes 

a título supletivo. Assim, o art. 170/1 dispõe que é a assembleia geral quem elege 

os titulares dos órgãos da associação, mas acrescenta: “sempre que os estatutos 

não estabeleçam outro processo de escolha”.

De todo o modo, a assembleia é prevista como o órgão universal da 

associação, que reúne todas as competências que não forem especificamente 

atribuídas a outros órgãos (Direito Civil. Vol. 1, 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 

244/245, sem destaques no original).

Esta Corte já teve oportunidade de se manifestar a respeito dessa 

característica, registrando, inclusive, que as deliberações da Assembleia Geral 

vinculam a todos os associados:

Recurso especial. Ação declaratória c/c anulatória e obrigação de fazer. 

Cooperativa médica. Assembleias gerais e previsões estatutárias. Rateio de 

prejuízos. Critério igualitário ou proporcional à fruição dos serviços.

[...]

4. Os estatutos das cooperativas contêm as normas fundamentais sobre a 

organização, a atividade dos órgãos e os direitos e deveres dos associados frente 

à associação. Embora a Assembleia Geral dos associados, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 5.764/1971, seja o órgão supremo da sociedade, tendo poderes para decidir 

os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes 

ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda 

que ausentes ou discordantes, ela deve fazê-lo sempre dentro dos limites legais e 

estatutários.

[...]

(REsp 1.303.150/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5.3.2013, 

DJe 8.3.2013, sem destaques no original)

Assim, suas decisões se direcionam a todos os associados e, caso fi ram a lei 

ou os estatutos, deverão ser desconstituídas. E é aqui que os recursos assumem 

condições de provimento.

A Tamoyo jamais pleiteou a anulação da AGOE ocorrida no ano de 

2000, em que se fi xaram as condições para a permuta dos títulos da BV Rio. A 
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anulação da AGOE constituiria pressuposto necessário do direito postulado 

pela Tamoyo. Não obstante, ela não promoveu demanda judicial nesse sentido

A pretensão da Tamoyo, nesta ordem de ideias, era inatingível na ação 

intentada, de forma que faltava interesse de agir, preliminar levantada nas 

contestações, e que deveria ter sido acolhida pela instância ordinária.

Por outro lado, ainda que se pudesse considerar implícito no pedido o 

pleito de anulação da AGOE (o que constituiria uma atecnia), seria forçoso 

reconhecer a sua decadência.

SILVIA VASSILIEFF, ao tratar da administração das pessoas jurídicas em 

lição que se aplica igualmente às associações (como é o caso da BV Rio), ensina:

As decisões da sociedade são tomadas pelos seus administradores, pessoas 

físicas, que, em conjunto ou separadamente, conforme determinado em seu ato 

constitutivo, manifestarão a vontade da pessoa jurídica. Sendo a sua administração 

coletiva, suas decisões serão tomadas pelo voto da maioria dos presentes, salvo 

disposição diversa em seu ato constitutivo.

No caso de decisões que violem a lei ou o estatuto, ou contaminadas por erro, 

dolo, simulação ou fraude, essas podem ser anuladas em até três anos, sendo este 

prazo decadencial, não sendo possível ser interrompido ou suspenso. (Teoria Geral 

do Direito Civil, obra coletiva sob a orientação de Giselda M. F. Novaes Hironaka. 

Vol. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 63, sem destaque no 

original).

Tal prazo vige no novo Código Civil. Na vigência do CC/1916 não havia 

regra específi ca acerca do prazo de anulação das assembleias, o que hoje é 

previsto no art. 48, parágrafo único, do CC/2002, em três anos. Deve-se ter, 

então, como marco inicial, a vigência do CC/2002, ou seja, 12.1.2003.

A demanda, não obstante, apenas foi proposta aos 9.1.2012, 

extemporaneamente, portanto.

O que se vê, até aqui, é que (i) a ação não poderia ter sido exitosa pela falta 

de interesse de agir na modalidade adequação, na medida em que não veiculou 

o pedido de anulação da AGOE; e, (ii) ainda que se considerasse implícito o 

pleito anulatório, teria se operado a decadência.

Mas não é só.

A pretensão poderia, ainda, ser considerada prescrita. Leitura atenta 

da inicial permite afirmar que a Tamoyo busca não a sua reintegração ao 

mercado bursátil, mas sim, a aferição dos lucros que teria tido caso o seu título 
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patrimonial da BV Rio tivesse sido permutado por títulos patrimoniais da 

Bovespa e, posteriormente, convertidos em ações desta. A pretensão detém, pois, 

natureza indenizatória. Há evidente cunho patrimonial.

Em assim sendo, na vigência do CC/1916, a prescrição se regularia pelo 

prazo geral das ações, isto é, vinte anos. Entre a data da AGOE, indubitavelmente 

o marco inicial da pretensão da Tamoyo, e a entrada em vigor do CC/2002, havia 

transcorrido menos de metade desse prazo, atraindo a incidência do prazo do 

art. 206, § 3º, V, do CC/2002, ou seja, três anos para o exercício da pretensão 

de reparação de danos, que se expiraram no início de 2006. A demanda, como 

já se pontuou, somente foi ajuizada aos 9.1.2012, quando já poderia considerar 

prescrita a pretensão.

A ação estaria prescrita ainda que se considerasse como marco inicial o 

momento em que os títulos patrimoniais da Bovespa foram convertidos em 

ações, o que se deu em 2007, na medida em que proposta apenas no ano de 

2012.

Em assim sendo, e retomando a ideia já esquematizada acima, os recursos 

merecem provimento porque (i) a ação não poderia ter sido exitosa pela falta de 

interesse de agir na modalidade adequação, na medida em que não veiculou o 

pedido de anulação da AGOE; (ii) ainda que se considerasse implícito o pleito 

de desconstituição, teria se operado a decadência; e, (iii) caso os obstáculos 

anteriores fossem desconsiderados, a pretensão estaria prescrita.

Vale aqui ponderar que a ofensa ao art. 535 do CPC/1973 é evidente. A 

despeito de instado a se manifestar, o Tribunal de origem manteve-se silente a 

respeito do não atendimento (inequívoco), pela Tamoyo, de todos os requisitos 

estabelecidos pela AGOE para a permuta do título patrimonial. Não obstante, 

o reconhecimento de tal violação, e a consequente remessa dos autos à instância 

ordinária, não atende aos preceitos de celeridade processual, de efetividade ou de 

economia.

O que se percebe é que a Tamoyo, doze anos após a AGOE e apenas após a 

Bovespa assumir a dimensão fi nanceira que hoje detém, dirigiu-se ao Judiciário 

veiculando pretensão evidentemente econômica mediante a burla de toda a 

ideia do sistema associativo, na medida em que não pleiteou a anulação das 

deliberações que lhe teriam tolhido o direito à permuta.

Dessarte, forçoso fazer aqui uso da prerrogativa do atual ordenamento 

processual, para aplicar o direito à espécie e apreciar desde já os recursos, o que 
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faço para os acolher, restabelecendo a sentença que negou à Tamoyo o direito 

perseguido, ainda que por fundamento diverso.

Em consequência, a Tamoyo suportará o pagamento das custas processuais, 

e os honorários serão majorados para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para 

cada uma das requeridas, a serem corrigidos a partir da publicação deste acórdão.

Nesse contexto, pelo meu voto, dou provimento aos recursos especiais.

RECURSO ESPECIAL N. 1.625.033-SP (2014/0239115-3)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: RTK Indústria de Fios Elétricos Ltda

Advogados: Hélio Rubens Batista Ribeiro Costa - SP137092

Juliana Norder Franceschini - SP163616

Felipe Jun Takiuti de Sá e outro(s) - SP302993

Recorrido: Alcides Ferreira de Castro

Recorrido: Sueli Martins de Oliveira

Advogados: Adair Martins Dias e outro(s) - SP056739

Yone de Fátima Ribeiro Hetem - SP228506

EMENTA

Recurso especial. Processual Civil. Querela nullitatis insanabilis. 

Dissídio jurisprudencial. Ausência de cotejo. Não demonstração da 

afronta aos arts. 131 e 353 do CPC. Atração do Enunciado 284/

STF. Comparecimento espontâneo da parte ré no curso de anterior 

Ação reivindicatória. Inexistência de nulidade. Hipótese que não se 

enquadra dentre aquelas apta à propositura da querela nullitatis.

1. A “querela nullitatis insanabilis” constitui medida voltada à 

excepcional eiva processual, podendo ser utilizada quando, ausente ou 

nula a citação, não se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla 

defesa à parte demandada.
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2. Alegação de nulidade de citação que restou superada na 

ação em que prolatadas as decisões que, agora, pretende-se sejam 

desconstituídas.

3. Reconhecimento do comparecimento espontâneo da parte 

demandada, que deixou transcorrer “in albis” o prazo para contestação, 

mesmo tendo adentrado no processo para suscitar a falha de 

cientifi cação e, ainda, impugnar a concessão da tutela antecipada.

4. Inexistência de substrato para o reconhecimento da nulidade 

ou ausência de citação apta ao ajuizamento de “querela nullitatis 

insanabilis”.

5. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 

a Egrégia Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, 

negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze 

(Presidente), Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 23 de maio de 2017 (data do julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 31.5.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Trata-se de recurso especial 

interposto por RTK Indústria de Fios Elétricos Ltda., no curso de querela nullitatis 

ajuizada Alcides Ferreira de Castro e Outra, com fundamento nas alíneas “a” e “c” 

do inciso III do art. 105 da CF, contra o acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, cuja ementa está assim redigida:

Ação de querela nullitatis. Considerações. Alegação de nulidade da citação 

que foi afastada em primeiro grau, sem recurso, que foi novamente rejeitada no 

v. acórdão que julgou a apelação interposta pela autora na ação reivindicatória, 

e que foi objeto de recurso especial cujo AIDD não foi conhecido no Colendo 
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Superior Tribunal de Justiça. Ação corretamente extinta, sob pena de grave 

ferimento ao princípio processual de que é vedado ao juiz decidir sobre questões 

já decididas, nos termos do art. 473 do CPC. Coisa julgada que se insere nas 

garantias constitucionais da segurança jurídica de que cuida o art. 5º XXXVI, 

da Constituição Federal, e que é fundamental para a estabilidade dos confl itos 

sociais que conduzem à paz social e se insere na fi nalidade primordial do Poder 

Judiciário e de suas decisões. Recurso improvido.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Em suas razões recursais, a recorrente aduziu, inicialmente, o dissídio 

jurisprudencial em relação a acórdãos deste Superior Tribunal (REsp 1.252.902/

SP e REsp 54.358) acerca da possibilidade de utilização da querela nullitatis 

insanabilis em em processo em que a citação fora nula e a revelia fora decretada 

e, ainda, no sentido da impossibilidade de reconhecimento de comparecimento 

espontâneo ou de decretação de revelia quando atravessada petição pelo réu 

antes da realização da citação.

Sustentou-se, também, a violação aos arts. 131, 245, parágrafo único, 486, 

515 e 535, incisos I e II, do CPC/1973. Referiu não ter sido validamente 

citada e, assim, revelar-se indevida a decretação da sua revelia em anterior 

ação reivindicatória contra ela promovida pelos recorridos. Desimporta o fato 

de ter comparecido aos autos para comunicar ao juízo, em face da concessão 

da tutela antecipada determinando a reintegração dos recorridos na posse do 

imóvel, da pendência de julgamento de recurso especial na ação adjudicatória e a 

necessidade de prestação de caução. Em sendo o vício transrescisório e insanável, 

não se poderia reconhecer a sua preclusão, concluindo-se pela plenamente cabível 

utilização da querela nullitatis, e, ainda, evidente a necessidade de desconstituição 

da decisão transitada em julgado. Pediu o provimento do recurso.

O apelo não foi admitido pela Corte de origem.

Interposto agravo em recurso especial, a ele dei provimento para melhor 

exame dos argumentos do recorrente dentro do próprio recurso especial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Relator): Eminentes Colegas, 

inicialmente, tenho por atraído o enunciado 284/STF em relação à alegação de 

afronta aos arts. 131 e 535 do CPC/1973.
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Para sustentar a sua violação a parte limitou-se a transcrever o teor dos 

dispositivos, sem evidenciar, todavia, de modo devido, em que o acórdão estaria 

a afrontá-los. Não se disse nada acerca dos vícios sanáveis mediante os embargos 

e, menos ainda, sobre o princípio da persuasão racional, razão porque não 

conheço do recurso no que lhes pertine, especialmente porque não dizem com a 

linha de sustentação formulada no recurso especial.

Em relação ao dissídio jurisprudencial, deixou-se de proceder ao devido 

cotejo analítico em relação aos acórdãos alegadamente confrontantes, limitando-

se à transcrição de ementas ou trechos, sem qualquer comparação entre estes.

Sabidamente, tal não se presta à demonstração do dissídio jurisprudencial, 

pois não permite a esta Corte Superior identifi car a similitude de questões 

jurídicas e fáticas entre o acórdão recorrido e o paradigma e, assim, a alegada 

conclusão contraditória em cada um dos casos julgados.

A ementa do aresto é apenas um resumo do raciocínio jurídico desenvolvido 

na fundamentação e não exprime, com a clareza e o detalhamento necessários, as 

razões de decidir do acórdão paradigma, cumprindo à parte evidenciar presente 

a divergência mediante a devida comparação entre relatórios e fundamentos dos 

arestos confrontados.

Por outro lado, a transcrição isolada de trechos da fundamentação, sem 

qualquer cotejo evidencia-se vazia para os efeitos da demonstração do dissídio, 

razão porque não conheço do recurso com fundamento na alínea “c” do 

permissivo constitucional.

Remanesce a alegação de afronta ao disposto nos arts. 245, parágrafo 

único, 486 e 515 do CPC.

Primeiro, algumas breves considerações acerca das invalidades processuais 

e da querela nullitatis devem ser feitas.

Dentro do arenoso tema da classificação das invalidades processuais, 

pode-se afi rmar, resumidamente, existirem vícios preclusivos, os quais, acaso não 

imediatamente impugnados, não podem vir a ser posteriormente suscitados; 

não-preclusivos, quando, em face de sua natureza, poderão ser objeto de 

reconhecimento de ofício, em qualquer grau de jurisdição, mas que não resistem 

à coisa julgada material; em rescisórios, que abrem a via da ação rescisória 

para o seu reconhecimento, isso até o escoamento do biênio decadencial; e 

transrescisórios, que, por sua gravidade, podem vir a ser reconhecidos inclusive 

após o biênio decadencial da ação rescisória, ou seja, a qualquer termo, seja 
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mediante ação própria (querela nullitatis), seja no curso da execução ou 

cumprimento de sentença.

A doutrina costuma reconhecer o cabimento da querela nullitatis quando 

da ausência dos pressupostos processuais de existência, como por exemplo 

a prolação de sentença por quem não seja magistrado, sendo, ainda, mais 

comumentemente utilizada quando da verifi cação de nulidade consistente em 

vício/ausência de citação, conjugada à ausência de oportunidade de produção de 

defesa.

O ordenamento jurídico não pode conviver com a possibilidade de um 

processo vir a se desenvolver e alcançar a prolação de decisão contrária ao 

demandado e, além desta, foros de defi nitividade decorrentes da preclusão 

máxima consubstanciada na coisa julgada, sem que a parte demandada seja 

regularmente citada e, ainda, que se lhe oportunize o contraditório e a ampla 

defesa.

Sobre a importância do ato citatório, a sempre atual lição de Adroaldo 

Furtado Fabrício (in artigo intitulado Réu Revel Não Citado, “Querela Nullitatis” 

e Ação Rescisória, publicado na Revista Doutrinas Essenciais Processo Civil, V. VII, 

Org. Luiz Rodrigues Wambier e Th ereza Arruda Alvim Wambier):

A citação é a garantia primeira e maior do contraditório processual. A 

consagração legal, via obrigatoriedade absoluta da citação, do princípio da 

bilateralidade da audiência, representa uma especificação do princípio 

constitucional da isonomia. Daí a imperatividade com que, sob cominação 

enfática de invalidade, a lei impõe a realização do ato; daí a acentuação incomum 

do rigor formal a que se acha submetido, rigor pouco afi nado com a tendência 

geral à liberalização das formas processuais presente em todo o Código. É 

que processo sem citação não assume a feição de actum tria personarum, é 

procedimento unilateral, negação da garantia do contraditório.

Pouco importa, em que pese o acuro dessa distinção, reconhecer-se como 

inexistente ou nula a decisão prolatada em processo não triangularizado por 

ausência ou nulidade de citação, pois ambas as situações terão, mediante a 

querela nullitatis, a mesma resposta, qual seja, a retirada do mundo jurídico da 

decisão transitada em julgado de modo viciado, seja declarando-a inexistente, 

seja desconstituindo-a.

Cumpre, apenas, que se identifi que, além da ausência ou defeito de citação, 

a efetiva não oportunização de defesa àquele que é indicado como réu na relação 

jurídica processual.
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Analisadas as razões formuladas pelas partes, além da sentença e do 

acórdão objeto do recurso especial, tenho a concluir que, na hipótese dos autos, 

inexistira a sustentada nulidade absoluta, não havendo falar em ausência ou 

nulidade da citação.

O acórdão recorrido reconhece - e a própria parte recorrente o confi rma 

nas razões do especial -, que a pessoa jurídica citanda, na anterior ação 

reivindicatória, fora inegavelmente cientifi cada do referido processo e, ainda, da 

concessão de tutela antecipada a determinar a reintegração da parte adversa na 

posse do imóvel objeto de discussão.

Tanto fora assim que comparecera nos autos da referida ação, mediante 

advogado constituído para atuar especificamente naquela demanda, para 

informar ao juízo, além do alegado defeito de citação, que o direito que ali 

se discutia seria provisório, já que a questão, examinada em pregressa ação 

de adjudicação, estaria sob o crivo desta Corte Superior, em sede de recurso 

especial.

Viera, ainda, nesta mesma oportunidade, a sustentar a necessidade da 

prestação de caução para eventual reintegração da parte adversa no imóvel, 

despachando pessoalmente com a magistrada de primeiro grau.

Com o afastamento da referida nulidade, sem que se tenha recorrido 

dessa decisão, e, ainda, diante de sua plena ciência da demanda, ante o seu 

comparecimento espontâneo, passou a contar, desde então, o prazo para a 

contestação.

Ademais, a participação da recorrente na ação reivindicatória não estancara 

aí. A sentença e o acórdão recorrido fazem, ainda, expressa menção à oposição 

de embargos de declaração pela demandada/recorrente e, também, de recurso de 

apelação em que se discutia, exatamente, a questão relativa ao comparecimento 

espontâneo.

Ora, referido panorama evidencia que a recorrente participara da relação 

jurídica processual referida.

A ela fora possível exercer o contraditório e a ampla defesa, deixando de 

fazê-lo por escolha própria, razão da higidez formal do processo.

Mesmo ciente da ação contra ela movida, do deferimento de decisão a 

antecipar os efeitos da sentença, do afastamento da alegada nulidade de citação, 

deixou de observar o prazo para a contestação.

A citação não é um fi m em si mesmo. Ela está voltada à cientifi cação 

do réu acerca da ação contra ele ajuizada, oportunizando-lhe, uma vez assim 
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o queira, defender-se. Aliás, o ato de contestar, por isso mesmo, confi gura-se 

também um ônus. O demandado, ineludivelmente ciente da ação contra ele 

movida, terá a faculdade de apresentar defesa e, se não o fi zer ou em o fazendo 

intempestivamente, arcará com os ônus daí decorrentes.

Nesse sentido, Adroaldo Fabrício claramente expõe os fi ns a que dirigida 

a citação:

Naturalmente, não é a citação em si mesma que importa, mas a fi nalidade a 

que ela se presta. Dupla fi nalidade: convocação do réu a juízo (in jus vocatio) e sua 

cientifi cação do teor da demanda formulada (edictio actionis). Cumprida que seja 

a fi nalidade, com o demandado presente e ciente da postulação, abre-se mão da 

forma e até da existência material da citação.

Pelo que as decisões prolatadas na origem permitem concluir - sem que se 

invada questões meramente fático-probatórias -, a parte recorrente compareceu 

espontaneamente ao processo, o que evidencia que o fi m último para o qual 

voltado o importante ato processual, qual seja, de cientifi cação da parte da 

existência de uma demanda contra ela proposta, possibilitando-lhe o acesso aos 

autos para defender-se, fora atendido.

A questão sob a égide do CPC/1973 e, ainda hoje, com o CPC/2015, era 

e está assim tratada, o que se constata nos arts. 214, § 1º, do CPC/1973 e 238, § 

1º, do CPC/2015:

CPC/1973:

Art. 214. Para a validade do processo de conhecimento, de execução e cautelar, 

é indispensável a citação inicial do réu.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto a falta de citação.

CPC/2015:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do 

executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou 

a nulidade da citação, fl uindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução.

Nada nas decisões prolatadas permite concluir que a parte recorrente não 

tenha tido pleno acesso ao processo e aos documentos nele contidos, tendo 

podido, desta forma, defender-se do modo mais amplo possível, em que pese, 
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por escolha sua - consoante anotou o acórdão recorrido -, tenha deixado de 

contestar a demanda no prazo devido.

O magistrado, na sentença, acerca da matéria fática cuja ciência releva para 

o julgamento da presente lide, assim dispusera (fl . 2.537 e-STJ):

Verifica-se, contudo, que a requerente protocolou nos autos da Ação 

Reivindicatória as petições pleiteando prestação de caução, alegação ausência de 

citação, Embargos de Declaração e por fi m recurso de Apelação, conforme cópias 

que seguem, respectivamente.

Nota-se, outrossim, que por decisão proferida aos 17.01.2008, foi estabelecido 

que a citação da empresa RTK Industria de Fios Eletricos Ltda, então ré na aludida 

ação, efetivou-se na forma do artigo 214, § 1º, do CPC, conforme documento de fl s. 

2.092, na havendo o que se falar em decretação de nulidade da revelia apontada 

nos autos do processo n. 0109764-5.2007, Ação Reivindicatória (Restauração de 

Autos n. 0015066-22.2011).

O v. Acórdão recorrido relembrou, ainda, os termos do aresto que 

julgou o recurso de apelação interposto pela ora demandante na referida ação 

reinvindicatória (aliás, o mesmo nobre Desembargador que relatara o aresto ora 

vergastado, relatara, também, o referido recurso), registrando:

No caso, impõe-se relembrar que a r. Sentença Julgou parcialmente 

procedente a ação e nela consignou que a ré (ora autora), embora tenha tomado 

ciência inequívoca da ação, não a contestou (fl s. 2.101/2.105). Houve recurso da 

autora e esta 4ª Câmara de Direito Privado, sob a minha relatoria, negou provimento 

ao recurso, afastando, de forma expressa e fundamentada, a alegação de que teria 

havido nulidade da citação (fl s. 2.127/2.132).

Transcreve-se o que fi cou assentado no v. acórdão:

“A citação é o ato pelo qual o demandado é chamado a integrar a relação 

processual, dando-lhe conhecimento do teor da demanda para que possa exercer 

seu direito de defesa e, desse modo, atender satisfatoriamente aos princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Daí porque o comparecimento 

espontâneo do réu comprova o seu conhecimento do processo e necessidade de 

defender-se, suprida, em conseqüência, a formal citação por mandado ou por 

carta.

É evidente o comparecimento espontâneo da ré na demanda. Após o deferimento 

da liminar aos autores para a reintegração da posse nos imóveis, a apelante 

compareceu não só para juntar procuração, mas também para se insurgir contra 

o cumprimento do mandado sem a exigência de caução (fl . 224/238). Inclusive, o 

patrono da ré se apresentou pessoalmente para despachar a petição, o que foi bem 

anotado pela digna Magistrada que à época presidia o feito (fl . 263). De qualquer 
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modo, independentemente de qualquer vício no ato citatório, a questão está 

preclusa porque houve pedido específi co para o reconhecimento da nulidade da 

citação, o qual, rejeitado, não foi objeto de recurso (fl . 263).

Não há, portanto, nulidade do processo por ausência de citação. Vale insistir 

que a prática dos atos processuais se justifi ca na medida de sua necessidade e, 

assim, se a ré tomou conhecimento da ação antes do ato citatório, era desnecessária a 

sua realização. Ademais, se o seu pedido de nulidade foi rejeitado sem insurgênca 

recursal o tema está alcançado pela preclusão” (fl s. 2.128).

Não deixo de registrar, acerca do comparecimento espontâneo, que o 

acórdão prolatado na ação reivindicatória mostrou-se em plena sintonia com 

a jurisprudência desta Corte Superior, que tem como intimadas/citadas as 

partes que, apesar de irregularmente notifi cadas ou mesmo quando ainda não 

concretizado o ato notifi catório, comparecem ao processo espontaneamente, isto 

na data do referido comparecimento, passando então a contar o prazo para o 

exercício do direito de defesa (recorrer/contestar/impugnar).

Ilustro:

Agravo regimental em recurso especial. Ação monitória. Mensalidades 

escolares. Prescrição por ausência de citação. Proposta de acordo efetuada nos 

autos. Aceitação. Pagamento de parcelas. Descumprimento. Comparecimento 

espontâneo da ré.

1. O comparecimento espontâneo do réu, assistido por advogado, supre a falta 

de citação.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.371.287/DF, 

Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23.2.2016, DJe 3.3.2016)

Agravo regimental. Citação. Prazo. Exceção de incompetência. Comparecimento 

espontâneo no cartório. Citação pelo escrivão. Ciência inequívoca. Início do prazo 

para responder.

1. “É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o 

comparecimento espontâneo aos autos para argüição de nulidade relativa a 

atos de citação e intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, 

contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do 

comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser 

impugnada”. (REsp 1.236.712/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 03.11.2011, DJe 11.11.2011).

2. No caso dos autos, conforme reconhecem os próprios recorrentes, houve 

citação dos réus, nos próprios autos (comparecimento espontâneo), pelo escrivão 

do cartório, tendo-se iniciado o prazo recursal naquele momento diante da ciência 

inequívoca da parte.
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3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 431.547/SC, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24.02.2015, DJe 03.03.2015)

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Embargos à execução. 

Intempestividade reconhecida. Comparecimento nos autos por advogado com 

poderes para atuar na ação. Art. 535. Ausência de omissões. Agravo regimental a 

que se nega provimento.

(...)

2. O comparecimento nos autos de advogado da parte demandada com 

procuração outorgando poderes para atuar especifi camente naquela ação confi gura 

comparecimento espontâneo a suprir o ato citatório, deflagrando-se assim o 

prazo para a apresentação de resposta. Isso porque, nessas circunstâncias, o réu 

encontra-se ciente de que contra si foi proposta demanda específi ca, de sorte que 

a fi nalidade da citação - que é a de dar conhecimento ao réu da existência de uma 

ação específi ca contra ele proposta - foi alcançada. Precedentes.

(...)

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 536.835/

SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18.12.2014, DJe de 

3.2.2015)

Processual Civil. Divergência interpretativa. Comparecimento espontâneo 

do devedor para oferecer exceção de pré-executividade. Citação suprida, a 

despeito de o causídico subscritor da peça não ter poderes para receber citação. 

Precedentes.

1. O comparecimento de advogado, para fazer carga dos autos, sem poderes 

para receber citação, não pode, a priori, confi gurar comparecimento espontâneo 

para fi ns de suprir a ausência de citação do reú. Contudo, a hipótese dos autos 

não consubstancia simples ato processual de carga dos autos, antes, o patrono da 

parte compareceu para oferecer exceção de pré-executividade, o que demonstra 

a ciência inequívoca da execução contra o devedor outorgante da procuração. 

Assim, é o caso de considerar suprida a citação, na forma do art. 214, § 1º, do 

CPC, pelo oferecimento da exceção de pré-executividade. Nesse sentido: REsp 

662.836/DF, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 

26.02.2007; REsp 837.050/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 18.09.2006, 

REsp 658.566/DF, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ 02.05.2005.

2. Recurso especial não provido. (REsp 1.246.098/PE, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26.4.2011, DJe de 5.5.2011)

A querela nullitatis é ação desconstitutiva - ou, para alguns, declaratória, 

segundo o entendimento do intérprete no sentido da inexistência do ato 

decisório prolatado em processo não angularizado - voltada à retirada do mundo 
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jurídico de ato eivado não, em si, em face da ausência de citação do réu na 

ação, mas, sim, em face da manifesta sonegação da possibilidade de defesa na 

demanda.

Se há comparecimento espontâneo, ou seja, se há ciência acerca da ação e, 

ainda, há oportunização de defesa, como na hipótese se verifi cou, não há falar 

em nulidade da decisão transitada em julgado; não há falar em cabimento da 

querela nullitatis.

Quiçá houvesse a possibilidade de tentar-se desconstituir o acórdão a 

reconhecer o comparecimento espontâneo com base em algumas das hipóteses 

do art. 485 do CPC/1973, mas não utilizar-se da querela nullitatis como esta 

Terceira Turma já teve a oportunidade de reconhecer:

Processual Civil. Querela nullitatis. Ação declaratória. Pressuposto. Revelia. 

Hipótese diversa. Comparecimento espontâneo do réu. Validade da citação 

decidida por sentença transitada em julgado. Ação rescisória.

I – O réu revel pode utilizar-se da ação declaratória do artigo 486 do Código de 

Processo Civil para discutir a falta ou irregularidade da citação inicial no processo 

de conhecimento. Precedentes.

II – A decisão que afi rma a admissibilidade da ação rescisória na hipótese de 

comparecimento espontâneo do réu, o qual apresentou regular defesa, com 

a fi nalidade de anular o processo a partir da citação, rechaçada por sentença 

transitada em julgado, não ofende o artigo 485 do Código de Processo Civil.

Recurso especial não conhecido. (REsp 459.351/SP, Rel. Ministro Castro Filho, 

Terceira Turma, julgado em 22.05.2003, DJ 16.06.2003, p. 338)

Acerca da necessidade de conjugação da eiva/inexistência da citação com 

o não comparecimento do réu, de todo pertinentes as palavras de Pontes de 

Miranda em excerto citado no voto condutor do REsp 12.586/SP, da relatoria 

do Min. Waldemar Zveiter, para quem:

... A sentença proferida em processo, em que não houve citação, nem o réu 

compareceu, ou citação foi nula e revel foi o réu, é sentença nula de pleno direito, 

e não só rescindível. Por isso mesmo, o revel é autorizado a pedir-lhe a decretação 

da nulidade, fora da ação rescisória, nos simples embargos do devedor; ou, antes 

em actio nullitatis, ou em exceptio nullitatis (Com. ao Cód. de Proc. Civil, Forense, 

pág. 102).

Por outro lado, a questão relativa ao comparecimento espontâneo e 

aplicação da pena de revelia, sim, submetia-se à preclusão, consoante asseverou o 

acórdão recorrido, não se fazendo violado o art. 245 do CPC/1973.



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 287-414, outubro/dezembro 2017 341

O defeito de citação, segundo o acórdão que julgou o apelo na ação 

reivindicatória, fora examinada pela magistrada de primeiro grau, mas não fora 

devidamente impugnada em sede recursal.

Devolvera, ainda, esta questão ao tribunal de origem em sede de apelação 

e este reconheceu a preclusão e reafi rmou o comparecimento espontâneo, não 

tendo sido conhecido o recurso especial interposto por questões formais.

Com efeito, a decisão prolatada na ação reivindicatória, além de válida, teve 

plena efi cácia em face da parte recorrente, que manifestou defesa em face da 

tutela antecipada, deixou de contestar no prazo, observado o comparecimento, 

opôs embargos de declaração e, ainda, apelou da sentença.

Neste panorama, não se consubstancia nulidade, seja do processo, seja das 

decisões prolatadas, decaindo a parte da possibilidade de ver desconstituída a 

decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.627.110-GO (2016/0247360-4)

Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze

Recorrente: Oneyda Bueno de Oliveira

Repr. por: Edwaldo Bueno de Oliveira - por si e representando

Advogado: Estelita Maria de Oliveira e outro(s) - GO011626

Recorrido: Jose Pires de Oliveira

Advogados: Genizon do Carmo e Carvalho - GO005740

Lorene Ribeiro e Carvalho e outro(s) - GO027185

EMENTA

Recurso especial. Ação monitória. Dívida de ascendente pré-

morto. Pretensão de alcance de quinhão herdado por representação. 

Impossibilidade. Responsabilidade patrimonial limitada às forças da 

herança do devedor. Recurso especial provido.
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1. No direito das sucessões brasileiro, vigora a regra segundo 

a qual o herdeiro mais próximo exclui o mais remoto, excepcionada 

legalmente pelo sistema de sucessão por estirpe.

2. Nos casos legalmente previstos de sucessão por representação 

(por estirpe), os descendentes de classe mais distante concorrerão com 

os mais próximos, na proporção que seria cabível ao herdeiro natural 

pré-morto, porém em nome próprio e em decorrência de expressa 

convocação hereditária legal.

3. O patrimônio herdado por representação, nem mesmo por 

fi cção legal, jamais integra o patrimônio do descendente pré-morto 

e, por isso, não pode ser alcançado para pagamento de suas dívidas. 

Para tanto, limita-se a responsabilidade patrimonial dos sucessores de 

devedor às forças da herança por ele deixada.

4. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Paulo de Tarso 

Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 12 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator

DJe 15.9.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Cuida-se de recurso especial 

interposto por Edwaldo Bueno de Oliveira e Oneida Bueno de Oliveira, com 

fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, no qual impugna 

acórdão assim ementado (e-STJ, fl . 241):



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 287-414, outubro/dezembro 2017 343

Apelação cível. Ação monitória. Preliminares afastadas. Herança por 

representação. Dívida de pré-morto. Responsabilidade dos herdeiros nos limites do 

quinhão hereditário recebido. Inteligência dos artigos 1.821 e 1.851 do Código Civil. 

Sentença mantida. Recurso ao qual se nega seguimento, nos termos do art. 557, 

caput, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de ação monitória proposta por José Pires de Oliveira 

em face dos recorrentes, na qual pretende o pagamento de nota promissória 

que afi rma ter sido emitida pelo falecido pai dos ora recorrentes. Na petição 

inicial, asseverou o recorrido que, apesar do crédito, não foi possível a cobrança 

em vida da dívida, e que o quinhão da herança da avó paterna, herdado pelos 

ora recorrentes, por representação de seu pai, deve responder pela dívida 

inadimplida.

Em sentença, julgou-se procedente a presente ação, rejeitando-se os 

embargos monitórios opostos pelos recorrentes, conclusão que acabou mantida, 

no julgamento de recurso de apelação, pelo Tribunal de Justiça de Goiás.

No presente recurso especial, afirmam os recorrentes a existência de 

violação dos arts. 6º, 1.792, 1.851 e 1.997 do CC/2002 e 597 do CPC/1973; 

bem como dissídio jurisprudencial.

Em síntese, afirmam que o pai pré-morto nunca recebeu o quinhão 

hereditário de sua mãe, avó dos recorrentes, tendo falecido sem deixar bens 

a inventariar. Desse modo, o patrimônio herdado por representação nunca 

compôs o patrimônio do pai, não sendo possível que venha esse patrimônio 

a responder pelas suas dívidas. Assim, conclui que o acórdão recorrido está 

responsabilizado o patrimônio dos fi lhos, ora recorrentes, por dívida de outrem, 

além das forças da herança, posto que esta sequer existiu.

Contrarrazões ofertadas (e-STJ, fl s. 341-353).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Relator): Cinge-se a controvérsia 

a determinar se o patrimônio herdado por representação responde por dívidas 

do representado pré-morto, ou seja, se a herança advinda da avó dos herdeiros 

por representação poderá ser atingida por dívidas do pai pré-morto.
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Com efeito, o direito sucessório brasileiro adota os sistema de sucessão por 

cabeça, quando concorrentes exclusivamente sucessores de uma mesma classe, 

e de sucessão por estirpe. Nesta segunda hipótese, a sucessão deverá obedecer, 

em relação aos chamados a herdar por representação, a proporção devida ao 

parente pré-morto que tenha deixado prole viva (HIRONAKA, Giselda Maria 

Fernandes Novaes. Comentários ao Código Civil. Coord. Antonio Junqueira de 

Azevedo. 2ª ed. São Paulo: Saraiva: 2007, v. 20, p. 244).

A herança por representação tem clara fi nalidade de reparar o mal sofrido 

pelos filhos em razão da morte prematura de seus pais, viabilizando, por 

convocação exclusivamente legal, que os netos, em linha reta descendente, ou 

os sobrinhos, em linha colateral descendente – também denominada linha 

transversal – possam vir a participar da herança dos avós ou tios, conforme o 

caso.

O patrimônio herdado por representação, contudo, não se perfaz em 

nome do herdeiro pré-morto, como pode sugerir a literalidade da denominação 

do instituto. Ao contrário, o herdeiro por representação, embora sujeito à 

proporcionalidade diversa da participação no acervo hereditário, participa do 

inventário em nome próprio e, como já acentuado, por expressa convocação 

legal.

Nessa trilha, deve-se compreender que apenas serão os netos chamados 

a herdarem por representação, quando previamente falecido seu ascendente 

direto, e não, por exemplo, quando este ascendente ainda vivo renunciar a 

herança do avô – no direito português, a título de ilustração, há previsão 

legal para se herdar por representação também na hipótese de renúncia pelo 

ascendente representado. De outro turno, a renúncia do neto quanto à herança 

deixada por seu ascendente pré-morto não alcança a herança aberta em razão do 

óbito posterior do avô, nos termos do art. 1.856 do CC/2002:

Art. 1.856. O renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na 

sucessão de outra.

Desses contornos sobressai que sobre a herança do avô, nas hipóteses 

de fi lho pré-morto, passarão os netos a terem direito hereditário direto. Por 

consequência, esse patrimônio transmitido por força do direito de saisine, passa 

a compor diretamente o patrimônio dos netos, não guardando nenhuma relação 

com o patrimônio deixado pelo pai, quando de seu óbito antecedente.
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Em síntese, o direito de saisine, ao transmitir aos netos o patrimônio da 

avó falecida, passou-lhes todos direitos e deveres, créditos e débitos da autora da 

herança, frisa-se, a avó.

Nessa esteira, merece provimento o presente recurso especial, na medida em 

que, de fato, não é possível ao credor do pai pré-morto pretender o pagamento da 

dívida inadimplida mediante o alcance de patrimônio transmitido diretamente 

aos fi lhos do de cujus, sem violação do art. 1.792 do CC/2002. Isso porque a 

responsabilização patrimonial dos herdeiros é legalmente limitada às forças da 

herança do devedor e, no caso concreto, é incontroverso que o pai não deixou 

bens a inventariar.

Por sua vez, esse patrimônio herdado por representação, como afi rmado, 

jamais integrou o patrimônio do devedor, de modo que o que se pretende é 

imputar aos fi lhos do devedor pré-morto e inadimplente a responsabilização 

patrimonial por seus débitos, o que absolutamente é inviável no direito brasileiro.

Com esses fundamentos, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento 

para acolher os embargos monitórios e extinguir a presente ação monitória.

Diante da inversão da sucumbência, fi xo honorários advocatícios em 10% 

do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.628.385-ES (2016/0006764-0)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: Kuruma Veiculos Ltda

Advogados: Walmir Antonio Barroso e outro(s) - ES000492A

Leonaro Santana Mar - ES022391

Recorrido: Gapme Assessoria Empresarial S/A

Advogado: Celso Gomes dos Santos e outro(s) - ES006651

EMENTA

Recurso especial. Civil. Ação de reintegração de posse. Veículo. 

Reparo. Serviço contratado. Pagamento. Recusa. Direito de retenção. 
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Concessionária. Benfeitoria. Impossibilidade. Posse de boa-fé. 

Ausência. Detenção do bem.

1. A controvérsia a ser dirimida no recurso especial reside 

em defi nir se a ofi cina mecânica que realizou reparos em veículo, 

com autorização de seu proprietário, pode reter o bem por falta de 

pagamento do serviço ou se tal ato confi gura esbulho, ensejador de 

demanda possessória.

2. O direito de retenção decorrente da realização de benfeitoria 

no bem, hipótese excepcional de autotutela prevista no ordenamento 

jurídico pátrio, só pode ser invocado pelo possuidor de boa-fé, por 

expressa disposição do art. 1.219 do Código Civil de 2002.

3. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil de 2002, possuidor 

é aquele que pode exercer algum dos poderes inerentes à propriedade, 

circunstância não confi gurada na espécie.

4. Na hipótese, o veículo foi deixado na concessionária pela 

proprietária somente para a realização de reparos, sem que isso conferisse 

à recorrente sua posse. A concessionária teve somente a detenção do 

bem, que fi cou sob sua custódia por determinação e liberalidade da 

proprietária, em uma espécie de vínculo de subordinação.

5. O direito de retenção, sob a justifi cativa de realização de 

benfeitoria no bem, não pode ser invocado por aquele que possui tão 

somente a detenção do bem.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

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

decide a Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco 

Aurélio Bellizze (Presidente), Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Paulo de Tarso 

Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 22 de agosto de 2017 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 29.8.2017
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se de recurso especial 

interposto por Kurumá Veículos Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso 

III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do 

Estado do Espírito Santo assim ementado:

Apelação cível. Reintegração de posse. Veículo deixado em ofi cina mecânica 

para conserto. Retenção por falta de pagamento. Ilegalidade. Esbulho possessório 

caracterizado.

1. A procedência da ação de reintegração de posse está condicionada à 

comprovação pela parte autora da sua posse anterior, o esbulho praticado pelo 

réu, e a data da ocorrência desse esbulho, nos termos do art. 927, do Código de 

Processo Civil, o que se verifi ca neste caso.

2. A retenção do veículo pela Ofi cina Mecânica com a fi nalidade de compelir 

a proprietária a realizar o pagamento pelos serviços prestados confi gura esbulho 

possessório e representa autotutela, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

3. O fato da proprietária ter deixado o veículo sob a responsabilidade da 

Ofi cina Mecânica para a realização de conserto não implica em transferência da 

posse e, por conseguinte, não lhe confere o direito de retenção por benfeitorias 

na forma do art. 1.219, do Código Civil

4. Recurso provido (e-STJ fl . 193).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl s. 217/222 e-STJ).

Em suas razões (e-STJ fl s. 225/247), a recorrente alega violação dos arts. 

927, II, do Código de Processo Civil de 1973 e 1.219 do Código Civil de 2002 

ao fundamento de que a retenção do veículo não confi gura esbulho, motivo 

pelo qual não estão presentes os requisitos para a procedência do pedido de 

reintegração de posse.

Segundo a recorrente, o direito de retenção decorre da realização de 

benfeitorias no bem e tem expressa previsão na legislação civil (art. 1.219 do 

CC/2002). Assim, o não pagamento do serviço contratado de conserto do 

automóvel da recorrida legitima sua conduta.

 Para fundamentar sua pretensão recursal, aponta a existência de 

divergência jurisprudencial com os seguintes julgados do Tribunal de Justiça 

do Estado de Santa Catarina e do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 

respectivamente:
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Apelação cível. Embargos de terceiro. Veículo consertado e não pago. Direito 

de retenção assegurado em favor do dono da ofi cina. Art. 516 do Código Civil 

de 1916 e art. 1.219 do Código Civil de 2002. Desimportância ao fato de o bem 

encontrar-se gravado com a alienação fi duciária.

O dono da oficina mecânica pode manejar embargos de terceiro para 

assegurar a manutenção e/ou reintegração da posse do bem consertado, situação 

que perdurará até e enquanto não for pago o conserto.

(Apelação Cível 2003.012069-6, Rel. Desembargador Jânio Machado, Primeira 

Câmara de Direito Comercial, TJSC)

Reintegração de posse. Veículo retido por ofi cina mecânica. Não pagamento 

pelos serviços nele realizados. Legitimidade da retenção. Esbulho ou turbação 

não caracterizada.

Assiste aos proprietários de ofi cina mecânica o direito de retenção do veículo 

como garantia até o efetivo pagamento do preço do material e da mão-de-obra 

empregados no conserto, não se caracterizando esbulho ou turbação da posse 

ante a transferência direta desta, ainda que temporária.

(Apelação Cível 10000820030013930, Rel. Desembargador João Adalberto 

Castro Alves, Primeira Câmara Cível, TJRO)

Afi rma, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite 

a requalifi cação jurídica dos fatos, de modo que não há falar na aplicação da 

Súmula n. 7/STJ, podendo ser verifi cada, portanto, a ocorrência ou não de 

esbulho no caso em exame.

Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fl s. 251/257) e inadmitido o recurso 

na origem (e-STJ fl s. 259/262), determinou-se a reautuação do agravo como 

recurso especial para melhor exame da matéria (AREsp n. 847.406/ES).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): O recurso não merece 

prosperar.

A controvérsia a ser dirimida no recurso especial reside em defi nir se 

a ofi cina mecânica que realizou reparos em veículo, com autorização de seu 

proprietário, pode reter o bem por falta de pagamento do serviço ou se tal ato 

confi gura esbulho, ensejador de demanda possessória.
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1. Histórico

Noticiam os autos que Gapme Assessoria Empresarial Ltda., ora recorrida, 

ajuizou ação de reintegração de posse contra Kurumá Veículos Ltda., ora 

recorrente, objetivando reaver a posse de seu veículo, que foi retido pela ré 

após a realização de reparos previamente autorizados sob a justifi cativa do não 

pagamento do serviço contratado.

Segundo a exordial, a recusa do pagamento decorreu da divergência acerca 

da cobertura de garantia do fabricante do veículo. Enquanto a autora acreditava 

que o serviço contratado estaria coberto pela referida garantia, a ré concluiu 

que o defeito constatado ocorreu em virtude da utilização de combustível de 

qualidade ruim, circunstância que afastaria a cobertura contratual.

Em primeiro grau de jurisdição, o pedido foi julgado improcedente, nos 

seguintes termos:

(...)

Como é sabido, o pedido de reintegração de posse pressupõe a prova da posse 

e a ocorrência do esbulho, competindo ao Autor demonstrar sua ocorrência.

Nesse sentido:

(...)

No caso concreto, debate-se se a retenção do veículo da Autora, em razão do 

serviço prestado pela Ré, não pago, caracterizou ofensa à posse, a justificar o 

ajuizamento da possessória.

A meu juízo, incorreu em equívoco a Ré ao invocar o CC 1.219, que regula o 

direito de retenção pelo valor das benfeitoriais introduzidas na coisa; o direito de 

retenção decorre simplesmente da prestação do serviço não pago, considerando 

que houve autorização expressa da Autora, via email, para a realização do serviço, 

conforme documento de f. 67.

Por outro lado, quisesse a Autora discutir seu direito de não pagar pelo reparo, 

em razão da garantia, deveria ter ajuizado ação cognitiva própria com pedido 

declaratório de inexistência de débito.

Na via estreita da possessória, que discute apenas a existência da posse e do 

esbulho, não cabe - nem foi formulado - pedido nesse sentido, não podendo ser 

declarado ex offi  cio, à luz da proibição de julgamento extra petita.

Considerando, pois, que não houve qualquer ilegalidade praticada pela Autora, 

que agiu de forma legítima na retenção do veículo, em razão do serviço prestado e 

não pago pela Ré, impõe-se a improcedência do pedido.
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O valor do serviço, depositado pela Autora em garantia para a liberação do 

veículo, deverá ser liberado em favor da Ré, após esgotadas as instâncias recursais 

(e-STJ fl s. 136/137 - grifou-se).

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no julgamento da 

apelação interposta pela autora, entendeu de forma diversa e deu provimento ao 

recurso, reconhecendo a procedência do pedido de reintegração de posse. Eis a 

conclusão do acórdão recorrido:

(...)

A procedência da ação de reintegração de posse está condicionada à 

comprovação pela parte autora da sua posse anterior, o esbulho praticado pelo 

réu, e a data da ocorrência desse esbulho, nos termos do art. 927, do Código de 

Processo Civil.

A posse da apelante sobre o veículo objeto da presente demanda é fato 

incontroverso nos autos, pois não contestado pela apelada.

Não obstante, os documentos acostados às fl s. 21-29, comprovam que a apelante 

é proprietária do veículo e o utiliza regularmente em suas atividades, bem como que 

o deixou sob a responsabilidade da apelada em 16.11.2009, para a realização de um 

conserto no motor.

O esbulho, por sua vez, está caracterizado pela negativa da apelada de devolver 

o veículo à apelante após a realização do conserto, o que ocorreu em 15.12.2009, 

conforme comprova o documento de fl s. 28.

A justificativa apresentada pela apelada, consistente na falta de pagamento 

pelos serviços realizados no veículo, não legitima a retenção do bem e, portanto, não 

descaracteriza o esbulho possessório.

A retenção do veículo pela apelada com a fi nalidade de compelir a apelante ao 

pagamento pelos serviços prestados confi gura autotutela, o que é vedado pelo 

ordenamento jurídico.

Deste juízo cito precedentes dos Egrégios Tribunais de Justiça dos Estados do 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo:

(...)

Ressalte-se que as questões relativas ao direito da apelada de receber o valor 

cobrado pelos serviços, assim como aferição da alegação da apelante de que os 

serviços estão cobertos pela garantia do veículo, devem ser discutidas em ação 

própria e na forma adequada, pois incompatíveis com o objeto e o rito da ação 

possessória.

Outrossim, que o fato da apelante ter deixado o veículo sob a responsabilidade 

da apelada para a realização do conserto não implica em transferência da posse 

do bem.
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A teor do disposto no art. 1.204, do Código de Processo Civil, a aquisição da 

posse decorre do exercício, em nome próprio, de algum dos poderes inerentes à 

propriedade, quais sejam, usar, gozar, dispor e reaver.

Todavia, a apelada não exerce qualquer dos atributos da propriedade do veículo, 

sendo mera detentora, responsável apenas pela sua custódia no período em que os 

serviços contratados pela apelante estavam sendo realizados.

Destarte, não há que se falar em direito de retenção por benfeitoria na forma 

como autoriza o art. 1.219, do Código Civil.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar 

procedente a pretensão deduzida na inicial, tornando defi nitiva a medida liminar 

de reintegração de posse (e-STJ fl s. 194/197 - grifou-se).

A ré interpôs, então, o presente recurso especial no qual aponta violação 

dos arts. 927, II, do Código de Processo Civil de 1973 e 1.219 do Código Civil 

de 2002, além de dissídio jurisprudencial. Para tanto, sustenta, em resumo, que a 

retenção do veículo não confi gura esbulho ensejador da demanda possessória, ao 

contrário, está acobertada pela legislação civil em decorrência da realização de 

benfeitorias no bem.

2. Do mérito

Para o adequado deslinde da questão posta no presente especial é necessário 

verifi car se a retenção do veículo por parte da recorrente, sob a justifi cativa da 

realização de benfeitorias no bem, é conduta legítima ou caracteriza esbulho, 

ensejador da propositura da demanda possessória.

Para fundamentar sua pretensão de legalidade da retenção, a recorrente 

invoca o art. 1.219 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias 

necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a 

levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito 

de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

A situação prevista no referido dispositivo legal é, segundo a doutrina, uma 

das raras hipóteses de autotutela permitidas no ordenamento jurídico pátrio, 

em que o particular pode exercer pessoalmente a tutela de seus interesses, sem a 

necessidade da intervenção do Estado-Juiz.

Frise-se, entretanto, que tal modalidade de solução de conflitos, por 

pressupor a imposição unilateral da vontade de uma das partes envolvidas é, em 

regra, vedada.
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A propósito, Fredie Didier Jr. assim dispõe a respeito da autotutela e do 

direito de retenção:

(...)

Trata-se de solução de confl ito de interesses que se dá pela imposição da 

vontade de um um deles, com o sacrifício do interesse do outro. Solução egoísta e 

parcial de litígio. O “juiz da causa” é uma das partes.

(...)

Trata-se de solução vedada, como regra, nos ordenamentos jurídicos civilizados. 

É conduta tipifi cada como crime: exercício arbitrário das próprias razões (se for 

um particular) e exercício arbitrário ou abuso de poder (se for o Estado). Como 

mecanismo de solução de conflitos, entretanto, ainda vige em alguns pontos do 

ordenamento. Como hipótese excepcional, diz Niceto Alcalá-Zamora y Castilho, a 

autodefesa é um conceito negativo ou por exclusão.

São exemplos de autotutela permitida: o desforço incontinenti do possuidor, 

no caso de violência a sua posse (art. 1.210, § 1º, Código Civil), a legítima defesa, 

o direito de greve, o direito de retenção, o estado de necessidade, o privilégio 

do poder público de executar os seus próprios atos, a guerra, etc. Em qualquer 

caso, é passível de controle posterior pela solução jurisdicional, que legitimará ou 

não a defesa privada. Ainda se justifi ca, em alguns casos, pela impossibilidade 

de o Estado-juiz estar presente semprem que um direito esteja sendo violado 

ou prestes a sê-lo e pela ausência de confi ança de cada um no altruísmo alheio. 

(Curso de Direito Processual Civil, v. 1: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte 

Geral e Processo de Conhecimento. 17ª ed, São Paulo: Editora JusPodivm, 2015, 

págs. 164-165 - grifou-se)

Como salientado, o direito de retenção decorre, por expressa disposição do art. 

1.219 do CC/2002, da realização de benfeitoria por parte do possuidor de boa-fé, 

motivo por que é fundamental, no caso em exame, verifi car se a recorrente era, de 

fato, possuidora do veículo e, dessa forma, estaria albergada pela hipótese legal e 

excepcional de retenção do bem, como forma de autotutela ou, de forma diversa, 

se a situação ora em análise seria de mera detenção do automóvel, circunstância 

que transbordaria a previsão legal de sua retenção, sob a justifi cativa da realização 

de benfeitorias no bem.

Arnaldo Rizzardo leciona quanto à distinção entre posse e detenção:

(...)

Nem todo o estado de fato que se exerce sobre uma coisa, ou que revela exercício 

de poderes sobres as coisas, pode ser considerado como relação possessória plena. 

Muitas situações ocorrem, nas relações materiais com as coisas, que não refl etem 
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realmente uma forma de uso ou fruição do bem com poder pleno, ou a intenção de 

exercer um determinado direito real.

Existe um certo poder sobre a coisa. Há uma relação de disponibilidade, mas em 

nome alheio, ou sob outra razão.

Tal relação denomina-se detenção.

Assim, de um lado temos a posse, que é a exterioridade de um direito real, ou 

a realização de fato de tal direito, que se compõe de dois elementos: o corpus, 

que é o elemento material; e o animus, tido como a intenção de exercer um 

determinado direito real. Trata-se de um poder de fato independente sobre as 

coisas.

O art. 1.196 do Código Civil dá a ideia significativa da posse: “Considera-se 

possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos 

poderes inerentes á propriedade”. No art. 485 do Código de aparecia quase a mesma 

redação, com o acréscimo apenas da expressão ao domínio, antes de propriedade.

Na detenção, entretanto, alguém retém consigo a coisa, exercendo controle sobre 

ela em nome de outrem, a quem esteja subordinado por relação de dependência.

A distinção entre posse e detenção reside num aspecto básico: na primeira, 

os atos possessórios são exercidos em nome próprio, ou em proveito próprio; 

na segunda, em nome ou proveito alheio. Nesta situção, há uma relação de 

dependência ou subordinação para com outrem. Assim transparece no art. 1.198 

do Código Civil, referindo diretamente quem é detentor: “Considera-se detentor 

aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a 

posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas” (art. 487 da 

Lei civil anterior). O parágrafo único do mesmo artigo faz presumir a detenção, 

e não a posse, se como detentor iniciou a ter a coisa: “Aquele que começou a 

comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra 

pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário”. Com isso, evita-se que 

alguém procure mudar umã relação inicial exercida sobre a coisa ou quanto a 

outra pessoa. (Direito das Coisas. 8ª ed, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, págs. 

51-52 - grifou-se)

No caso em apreço, a recorrente em nenhum momento exerceu a posse do bem. 

É incontroverso que o veículo foi deixado na concessionária pela proprietária 

somente para a realização de reparos, sem que isso conferisse à recorrente sua 

posse, pois jamais poderia exercer poderes inerentes à propriedade do bem, 

relativos à sua fruição ou mesmo inerentes ao referido direito real (propriedade), 

nos termos do art. 1.196 do Código Civil/2002.

A concessionária teve somente a detenção do bem, que fi cou sob sua 

custódia por determinação e liberalidade da proprietária, que, em princípio, 

teria anuído com a realização do serviço. Reforça-se, a posse do veículo não foi 
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transferida para a recorrente, que jamais a exerceu em nome próprio, mas, sim, 

em nome de outrem, cumprindo determinações da proprietária do bem, numa 

espécie de vínculo de subordinação.

Assim, a recorrente não poderia exercer o direito de retenção, sob a alegação 

da realização de benfeitoria no veículo, pois, nos termos do artigo 1.219 do Código 

Civil/2002, tal providência é permitida ao possuidor de boa-fé, mas não ao mero 

detentor do bem.

Nesse sentido, confi ram-se os seguintes precedentes desta Corte:

Direitos reais. Recurso especial. Posse de bem público gerido pela TERRACAP 

ocupado sem permissão. Impossibilidade. Direito à retenção e indenização por 

benfeitorias. Inviabilidade.

1. Conforme dispõe a Lei n. 5.861/1972, incumbe à TERRACAP, empresa pública 

que tem a União como co-proprietária, a gestão das terras públicas no Distrito 

Federal.

2. A jurisprudência fi rme desta Corte entende não ser possível a posse de bem 

público, constituindo a sua ocupação sem aquiescência formal do titular do domínio 

mera detenção de natureza precária.

3. Os artigos 516 do Código Civil de 1916 e 1.219 do Código Civil em vigor 

estabelecem a posse como requisito para que se possa fazer jus ao direito de retenção 

por benfeitoria.

4. Recurso especial provido.

(REsp 841.905/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

17.05.2011, DJe 24.05.2011 - grifou-se)

Processual Civil. Agravo regimental no agravo regimental no agravo em 

recurso especial. Reintegração de posse. Ocupação de terra pública. Benfeitorias 

realizadas. Indenização. Impossibilidade. Ocupação regular. Revisão. Súmula n. 7/

STJ. Decisão mantida.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de não ser possível o 

reconhecimento de posse sobre terra pública, cuja ocupação configura mera 

detenção.

2. A impossibilidade de se reconhecer a posse de imóvel público afasta o direito de 

retenção pelas benfeitorias realizadas. Precedentes.

3. Ademais, o Tribunal de origem, com base nos elementos de prova, concluiu 

pela irregularidade na ocupação das terras públicas e ausência de boa-fé do 

ocupante. Não há como alterar esse entendimento é inviável na via especial, a 

teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ: “A pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial”.



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 287-414, outubro/dezembro 2017 355

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no AREsp 66.538/PA, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 

Quarta Turma, julgado em 18.12.2012, DJe 1º.02.2013 - grifou-se)

Apenas no agravo regimental. Inovação. Preclusão consumativa. Civil. Ação 

reivindicatória. Ocupação de bem público. Desconhecimento do vício. Posse. 

Impossibilidade. Mera detenção. Natureza precária. Art. 1.219 do CC. Indenização por 

benfeitorias e direito de retenção. Impossibilidade.

1. A matéria que não foi impugnada por ausência de interposição de recurso 

especial adesivo pela parte que saiu vencedora no recurso de apelação quanto 

ao pedido alternativo formulado e que fi cou vencida com o provimento do apelo 

extremo pelo STJ não pode ser suscitada apenas em agravo regimental, ante a 

preclusão consumativa.

2. A ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção 

de natureza precária.

3. Ainda que a parte desconheça vício que inquine seu direito, gozando de boa-fé, 

não são cabíveis o pagamento de indenização pelas benfeitorias e o reconhecimento 

do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.319.975/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira 

Turma, julgado em 1º.12.2015, DJe 09.12.2015 - grifou-se)

Agravo interno em recurso especial. Ação reivindicatória. Área pública. 

Benfeitorias. Indenização. Pedido. Impossibilidade. Mera detenção. Precedentes do 

STJ. Não provimento do recurso.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a ocupação de bem público não 

gera direitos possessórios, mas mera detenção de natureza precária.

2. Pedido de indenização por benfeitorias que se afasta ante a não caracterização 

da posse no presente caso.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1.448.907/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 

julgado em 16.03.2017, DJe 21.03.2017 - grifou-se)

Assim, não configurada a posse de boa-fé do veículo por parte da 

recorrente, mas somente sua detenção, não é lícita a retenção ao fundamento de 

que realizadas benfeitorias, porquanto refoge à previsão legal do art. 1.219 do 

Código Civil/2002, invocado para respaldar o pleito recursal.

Por fi m, apenas para que não pairem dúvidas, já que a questão não foi 

invocada pela recorrente, nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível o 

ajuizamento de ação possessória contra quem possui apenas a detenção do bem 
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quando a controvérsia cingir-se apenas ao direito real de posse, sem discussão 

sobre propriedade.

A propósito:

Administrativo e Processual Civil. Bens públicos. Ação possessória de 

reintegração. Detenção irregular do particular. Desocupação. Cabimento.

1. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a 

examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo 

judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente 

fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. 

Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Trata-se, in casu, de bem público ocupado irregularmente por particular que, 

mesmo após notifi cação para desocupação, permaneceu no bem. Insurge-se o 

recorrente contra o tipo de ação promovida pela recorrida para fazer cessar a 

desocupação.

3. Tem-se caso de ocupação de área pública, a qual, dada sua irregularidade, 

não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção.

4. Não há como prosperar qualquer alegação do recorrente para fazer-se 

permanecer com a detenção irregular do bem público. Ademais, não se discute 

nos autos a propriedade do bem, portanto, plenamente cabível a ação possessória 

para fazer desocupar de bem público quem o detinha de forma irregular. Portanto, 

não pode prosperar a alegação do recorrente de que não cabe ação possessória de 

reintegração no presente caso.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1.203.500/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21.09.2010, DJe 08.10.2010 - grifou-se)

3. Do dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso especial para negar-lhe provimento.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.628.974-SP (2016/0254752-4)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: Carlos Eduardo de Athayde Buono
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Advogados: Walfrido Jorge Warde Junior e outro(s) - SP139503

Rudi Alberto Lehmann Junior e outro(s) - SP133321

Guilherme Setoguti Pereira - SP286575

Recorrido: Wynn Las Vegas LLC

Advogado: Antonio Celso de Dominicis Neves - SP271347

EMENTA

Recurso especial. Civil. Processual Civil. Ação monitória. 

Cobrança. Dívida de jogo. Cassino norte-americano. Possibilidade. 

Art. 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 

Equivalência. Direito nacional e estrangeiro. Ofensa à ordem pública. 

Inexistência. Enriquecimento sem causa. Vedação. Tribunal estadual. 

Órgão interno. Incompetência. Normas estaduais. Não conhecimento. 

Prescrição. Súmula n. 83/STJ. Cerceamento de defesa. Ocorrência.

1. Na presente demanda está sendo cobrada obrigação constituída 

integralmente nos Estados Unidos da América, mais especifi camente 

no Estado de Nevada, razão pela qual deve ser aplicada, no que 

concerne ao direito material, a lei estrangeira (art. 9º, caput, LINDB).

2. Ordem pública é um conceito mutável, atrelado à moral e a 

ordem jurídica vigente em dado momento histórico. Não se trata de 

uma noção estanque, mas de um critério que deve ser revisto conforme 

a evolução da sociedade.

3. Na hipótese, não há vedação para a cobrança de dívida de jogo, 

pois existe equivalência entre a lei estrangeira e o direito brasileiro, 

já que ambos permitem determinados jogos de azar, supervisionados 

pelo Estado, sendo quanto a esses, admitida a cobrança.

4. O Código Civil atual veda expressamente o enriquecimento 

sem causa. Assim, a matéria relativa à ofensa da ordem pública deve 

ser revisitada sob as luzes dos princípios que regem as obrigações na 

ordem contemporânea, isto é, a boa-fé e a vedação do enriquecimento 

sem causa.

5. Aquele que visita país estrangeiro, usufrui de sua hospitalidade 

e contrai livremente obrigações lícitas, não pode retornar a seu país 

de origem buscando a impunidade civil. A lesão à boa-fé de terceiro 
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é patente, bem como o enriquecimento sem causa, motivos esses 

capazes de contrariar a ordem pública e os bons costumes.

6. A vedação contida no artigo 50 da Lei de Contravenções 

Penais diz respeito à exploração de jogos não legalizados, o que não é 

o caso dos autos, em que o jogo é permitido pela legislação estrangeira.

7. Para se constatar se houve julgamento do recurso de apelação 

por órgão incompetente e se, no caso, a competência é absoluta, seria 

necessário examinar a competência interna da Corte estadual a qual 

está assentada em Resolução e no Regimento Interno, normas que não 

se revestem da qualidade de lei federal, o que veda seu conhecimento 

em recurso especial.

8. A juntada dos originais de documento digital depende de 

determinação judicial e, no caso dos autos, tanto o juiz de primeiro 

grau quanto a Corte estadual dispensaram a providência, dada a 

ausência de indícios de vício, não restando comprovada a violação do 

art. 365, § 2º, do CPC/1973.

9. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, sedimentada 

em recurso repetitivo, a ação monitória fundada em cheque prescrito 

está subordinada ao prazo de 5 (cinco) anos, previsto para a cobrança 

de dívidas líquidas. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

10. Apesar de se tratar de processo monitório, havendo dúvidas 

acerca do contexto em que deferido o crédito, de valor vultoso, sem a 

exigência de garantias, deve ser permitida a produção de provas em 

sede de embargos, sob pena de cerceamento de defesa.

11. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente 

provido.

ACÓRDÃO

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

prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino e a retifi cação do voto do Sr. Ministro Relator, superada a 

preliminar referente à possibilidade jurídica do pedido, decide a Terceira Turma, 

por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do 

voto do Sr. Ministro Relator.
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Participaram do julgamentos os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de 

Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Ceuva, Marco Aurélio Bellizze e Moura 

Ribeiro.

Brasília (DF), 13 de junho de 2017 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 25.8.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Cuida-se de recurso especial 

interposto por Carlos Eduardo de Athayde Buono, com fundamento na alínea “a” 

do permissivo constitucional, impugnando acórdão do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, assim ementado:

Cerceamento de defesa. Inexistência. Oitiva de testemunhas, novos documentos 

e perícia. Provas inúteis.

Prescrição. Dívida líquida constante de instrumento particular. Prazo 

quinquenal (art. 206, § 5º, I, do Código Civil). Preliminar rejeitada.

Monitória. Cheques emitidos em favor de cassino norte-americano. Prova 

escrita sem efi cácia de título executivo. Dívida de jogo, de cobrança vedada no 

Brasil. Irrelevância. Débito adequado às normas do país em que constituído. 

Art. 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Sentença mantida. 

Recurso desprovido (fl . 517, e-STJ).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl s. 534/540).

Aponta o recorrente, em suas razões, violação dos arts. 42, 64, 330, 365, § 

2º, 337, 535, II e 814 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/1973); 50 da 

Lei n. 3.688/1941; 9º e 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

(LINDB); 476, 206, § 3º, e 940 do Código Civil e 51 da Lei do Cheque.

Sustenta existirem omissões no acórdão recorrido no que respeita aos 

dispositivos legais apontados como violados, pois a Corte local deixou de 

resolver as questões suscitadas à luz de referida legislação.

Afirma que os acórdãos recorridos devem ser anulados em vista do 

evidente cerceamento de defesa, decorrente da negativa de produção de provas 

pericial e oral, indispensáveis para comprovação de que não reconhece a dívida 

representada nos títulos que instruem a monitória, os quais foram constituídos 

de forma fraudulenta.
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Assevera, além disso, ter demonstrado a possibilidade de adulteração das 

cópias dos títulos juntadas aos autos. No entanto, o pedido para que fossem 

trazidos aos autos os originais foi desconsiderado

Aduz, ainda, que as cópias dos vales não são válidas, já que houve erro, 

fraude e dolo em sua assinatura, o que seria comprovado mediante a produção 

de prova oral, com a colheita de depoimento pessoal dos representantes do 

recorrido, o que também foi indeferido.

Refere que a sentença considerou não ser válida a autorestrição assinada 

entre as partes, apesar da comprovação documental, mostrando-se imprescindível 

a prova oral.

Conclui, nessa linha, que não cabia, na hipótese, o julgamento antecipado 

da lide, que implicou o cerceamento do seu direito de defesa. Ressalta que a 

parte contrária também requereu a produção de provas, o que demonstra a 

existência de fatos controversos.

Sustenta, de outra parte, que o recurso de apelação foi julgado por órgão 

absolutamente incompetente, qual seja, a Décima Quinta Câmara de Direito 

Privado do Tribunal bandeirante, quando a competência é das Primeira a 

Décima Câmaras.

Afi rma, ainda, que é indispensável a juntada dos títulos originais, mormente 

com o reconhecimento de que houve preenchimento posterior das cópias, com 

a clara possibilidade de ocorrência de falsifi cação e adulteração. Não fosse isso, 

os documentos podem ter sido cedidos ou endossados, dúvida que se afasta com 

a juntada dos originais. Trata-se, segundo entende, de documento indispensável 

para a propositura da demanda.

Assinala o recorrente, de outro lado, que diversamente do que entendeu 

a Corte estadual, ao optar pelo ajuizamento de ação monitória, invocando 

fundamentos do direito brasileiro, o recorrido renunciou à aplicação do direito 

norte-americano, devendo prevalecer a lei local. Ocorre que no Brasil a cobrança 

de dívida de jogo é ilícita, ainda que constituída em outro país. Assim, a ação 

deve ser extinta, pois viola a ordem pública e a soberania brasileiras. Além disso, 

o jogo de azar é contravenção penal. Cita jurisprudência em abono de sua tese.

Argumenta o recorrente, de todo modo, que caso se aplicasse o direito 

norte-americano à espécie, seria ônus do recorrido provar o direito estrangeiro, 

demonstrando que de acordo com a legislação do Estado de Nevada são lícitos 

quaisquer tipos de jogos de azar, o jogo que teria dado origem aos 5 (cinco) vales 

cobrados foi lícito, além de outros aspectos da demanda.



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 287-414, outubro/dezembro 2017 361

Afi rma também que ainda que a cobrança fosse exigível, a pretensão 

está fulminada pela prescrição. Alega que, prescrita a ação executiva, deve ser 

aplicado o mesmo prazo da ação de enriquecimento sem causa, que é de 3 (três) 

anos, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. Assim, constituídos os 

vales em março de 2010, o prazo teria terminado em março de 2013 e a ação 

monitória foi proposta muito tempo depois, em novembro de 2013, tendo a 

citação sido formalizada em maio de 2014.

Ressalta que caso os vales fossem considerados cheques, como quer o 

recorrido, com mais razão a ação estaria prescrita. Conforme estabelece a Lei do 

Cheque, o prazo de apresentação é de 60 dias para cheques de outra praça. Após 

esse prazo, inicia-se o prazo prescricional de 6 meses. Encerrado esse prazo, 

inicia-se o prazo de dois anos para a ação de enriquecimento sem causa. Assim, 

o prazo total é de dois anos e oito meses.

Aduz que os títulos foram tidos como exigíveis sem que houvesse efetiva 

comprovação da disponibilização do crédito, o que é indispensável na hipótese, 

pois se trata de documentos que não constituem títulos de crédito. Assim, devem 

ser demonstradas as causas dos negócios que os teriam originado, asseverando, 

ainda, que não tomou emprestado o valor de U$ 1.000.000,00 (um milhão de 

dólares), de modo que os vales são inexigíveis.

Sustenta, por fim, que o recorrido pretende a cobrança de valor 

manifestamente indevido, cobrando dívida que sabe inexistir, decorrente de 

documentos adulterados, que são inexigíveis no Brasil. Requer que seja o 

recorrido condenado a pagar o crédito que alega possuir, sem prejuízo de 

eventuais sanções por litigância de má-fé.

Contrarrazões às fl s. 675/704 (e-STJ).

Afi rma o recorrido que o recurso é manifestamente protelatório, esbarrando 

na censura das Súmulas n. 5 e 7/STJ, e que, além disso, as matérias carecem de 

prequestionamento.

Assevera que o recorrente foi até Las Vegas, solicitou o crédito, assinou os 

cheques, usou os valores para jogar e pretende se escusar do pagamento, como 

já fez em outros casos, pois é devedor contumaz. Ressalta que este é o terceiro 

recurso especial oferecido pelo recorrente nestes autos, em evidente abuso.

Esclarece, ainda, que os documentos originais subscritos pelo devedor 

instruíram a ação monitória e a versão digitalizada foi juntada aos autos 

eletrônicos. Afirma que as suspeitas de que os documentos teriam sido 
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adulterados é mais um artifício do recorrente para tumultuar o feito. Ressalta que 

a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na sentença, relativa 

à Carta Rogatória 10.416, se refere à tentativa de citação do ora recorrente, 

que já em 2002 frequentava cassinos, solicitando crédito não pago, tentando se 

escudar na legislação brasileira.

Sustenta, por outro lado, que demonstrou a vigência da lei estrangeira, mas 

o recorrente em momento algum impugnou a existência ou vigência de referidas 

normas durante a instrução processual, ônus que lhe competia.

Ademais, não se trata da cobrança de jogos clandestinos, mas da exceção 

prevista no art. 814, § 2º, do Código Civil, que trata da possibilidade de 

cobrança de dívida de jogo se os jogos e apostas forem legalmente permitidos.

Afi rma que várias das questões ora suscitadas já foram apreciadas no 

julgamento do REsp 1.545.783/SP. Assevera que “referendar o enriquecimento 

ilícito do recorrente representa afronta muito mais signifi cativa à ordem pública 

brasileira do que admitir a cobrança de dívida de jogos legalmente permitidos” 

(fl . 694, e-STJ).

Lembra que a presente ação é monitória e não de locupletamento, o que 

afasta a alegada prescrição.

Requer que o recurso não seja conhecido, com a condenação do recorrente 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): Trata-se, na origem, 

de ação monitória ajuizada por Wynn Las Vegas LLC contra Carlos Eduardo de 

Athayde Buono, para cobrança de R$ 2.306.400,00 (dois milhões, trezentos e seis 

mil e quatrocentos reais), quantia representada por 5 (cinco) títulos assinados 

pelo réu no valor total de U$ 1.000.000,00 (um milhão de dólares).

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos do autor, deixando 

de acolher os embargos monitórios, para condenar o réu ao pagamento de U$ 

1.000.000,00 (um milhão de dólares), convertidos em real com base na cotação 

da data da contratação, a partir de quando o valor deverá ser atualizado com 

base na tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo até o 

efetivo pagamento.
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A sentença foi confi rmada pelo Tribunal paulista.

1. Da violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil de 1973 - Da 

existência de omissões.

O recorrente sustenta violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil 

de 1973, alegando que o Tribunal de origem deixou de analisar a controvérsia à 

luz dos dispositivos legais apontados como ofendidos.

Da atenta leitura do aresto recorrido verifi ca-se que a Corte estadual 

motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a 

aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Não há falar, portanto, em 

existência de omissão apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em 

sentido contrário à pretensão da parte.

2. Da violação dos arts. 814 do Código Civil e 50 da Lei de Contravenções 

Penais - Ilicitude da cobrança de dívida de jogo no direito brasileiro - Impossibilidade 

jurídica do pedido

Afi rma o recorrente que ao optar por ajuizar ação no Brasil, invocando 

fundamentos obrigacionais do direito brasileiro e precedentes das Cortes 

nacionais, o recorrido renunciou à aplicação do direito norte-americano, 

devendo suportar as consequências dessa escolha, especialmente a de que a 

cobrança de dívida de jogo no Brasil é ilícita.

Sustenta que mesmo que não tivesse optado pelo direito brasileiro, com a 

cobrança efetuada no Brasil, aplicam-se as leis brasileiras, que como já afi rmado, 

não permitem esse tipo de exigência.

É preciso lembrar, antes de mais nada, que na presente demanda está sendo 

cobrada obrigação constituída integralmente nos Estados Unidos da América, 

mais especifi camente no Estado de Nevada.

A ação foi ajuizada no Brasil em virtude de o réu aqui residir (art. 88, I, 

do CPC/1973), o que foi tido como válido no julgamento do REsp 1.545.783/

SP, anteriormente interposto pelo ora recorrente, tendo a decisão transitado em 

julgado.

O artigo 814 do Código Civil de 2002 trata das dívidas de jogo e repete 

praticamente o conteúdo dos artigos 1.477 a 1.480 do Código Civil de 

1916, afirmando que as dívidas de jogo não obrigam a pagamento. Inova 

com a introdução dos parágrafos 2º e 3º, buscando corrigir omissão anterior, 
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esclarecendo que é permitida a cobrança oriunda de jogos e apostas legalmente 

autorizados.

Como é sabido, o jogo explorado por cassinos é proibido pela legislação 

brasileira, sendo, no entanto, lícito em diversos estados americanos, assim 

como no Paraguai, Uruguai e em diversos países europeus. A questão a ser 

debatida, então, diz respeito à possibilidade de cobrança judicial de dívida de 

jogo contraída por um brasileiro em um cassino que funciona legalmente no 

exterior.

Não há muitos precedentes acerca do tema. O Supremo Tribunal Federal, 

antes da EC 45/2004, enquanto competente para homologação de sentenças 

estrangeiras e concessão de exequatur, proferiu decisões monocráticas, no 

mais das vezes negando a concessão da ordem, sob o entendimento de que a 

cobrança de dívida de jogo atenta contra a ordem pública, sendo os jogos de azar 

considerados contravenção penal.

Durante a Presidência do Ministro Marco Aurélio Mello, entre 2001 e 

2002, houve mudança signifi cativa na orientação daquela Corte, destacando-se 

o seguinte trecho de seu voto na CR 9.970/EU:

(...)

O Requerido contraiu, nos Estados Unidos da América do Norte, obrigação 

de satisfazer a quantia de quatrocentos e setenta mil dólares em prestações 

sucessivas, havendo honrado o compromisso somente no tocante a cinquenta e 

cinco mil dólares. A origem do débito mostrou-se como sendo a participação em 

jogos de azar, mas isso ocorreu nos moldes da legislação regedora da espécia. No 

país em que mantida a relação jurídica, o jogo afi gura-se como diversão pública 

propalada e legalmente permitida. Ora, norma de de direito internacional, situada 

no mesmo patamar do artigo regedor da efi cácia das sentenças estrangeiras, 

revela que “para qualifi car e reger as obrigações aplicar-se-á lei do país em que 

se constituírem” - cabeça do artigo 9º da Lei de Introdução ao Código Civil. Esse 

dispositivo apenas é condicionado, quando a obrigação deva ser executada no 

Brasil, à observância de forma essencial, mesmo assim admitidas as peculiaridades 

da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato - § 1º do aludido artigo 

9º. Portanto, não cabe, no caso, aplicar relativamente a obrigação contraída e 

objeto de homologação em juízo, o artigo 1.477 do Código Civil, mas ter presente 

o direito estrangeiro. É certo estar a homologação de sentença estrangeira 

subordinada à ausência de desrespeito à soberania nacional, à ordem pública e 

aos bons costumes. Entretanto, na espécie, não concorre qualquer dos obstáculos. 

Dos três, todos previstos no artigo 17 da Lei de Introdução ao Código Civil, o que 

aqui se faz merecedor de análise é o concernente à ordem pública, porquanto 
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impossível cogitar-se, em se buscando homologação de sentença estrangeira, de 

afronta a soberania nacional e aos bons costumes, no que envolvem conceitos 

fl exíveis. Ora, sob o ângulo do direito internacional privado, tem-se como ordem 

pública a base social, política e jurídica de um Estado, considerada imprescindível 

à própria sobrevivência. É o caso de indagar-se, à luz dos valores em questão: o 

que é capaz de colocar em xeque a respeitabilidade de nacional: a homologação 

de sentença estrangeira, embora resultante de prática ilícita no Brasil, mas 

admitida no país requerente, ou o endosso, pelo próprio Estado, pelo Judiciário, 

de procedimento revelador de torpeza, no que o brasileiro viajou ao país-irmão e 

lá praticou o ato que a ordem jurídica local tem como válido, deixando de honrar 

a obrigação assumida? A resposta é desenganadamente no sentido de ter-se a 

rejeição da sentença estrangeira como mais comprometedora, emprestando-

se ao território nacional a pecha de refúgio daqueles que venham a se tornar 

detentores de dívidas contraídas legalmente, segundo a legislação do país para o 

qual viajarem.

(...)

Conclui-se, assim, sob pena de fl agrante incoerência, estar o jogo gerador 

da dívida constante da sentença que se quer homologada em tudo equiparado 

aos permitidos no solo pátrio. Fora isso, é sofismar; é adotar postura em 

detrimento da melhor brasilidade; é enveredar por caminho tortuoso; é solapar 

a respeitabilidade de nossas instituições, tornando o Brasil um país desacreditado 

no cenário internacional, porque refúgio inatingível de jogadores pouco 

escrupulosos, no que, após perderem em terras outras, para aqui retornarem em 

busca da impunidade civil, da preservação de patrimônio que, por ato próprio, de 

livre e espontânea vontade, em atividade harmônica com a legislação de regência 

- do país - irmão (artigo 9º da Lei de Introdução ao Código Civil) -, acabaram 

por comprometer. Em última análise, peço vênia ao nobre Ministro Relator para 

entender que relativamente à obrigação que deu margem à sentença, cumpre 

observar não o disposto no artigo 1.477 do Código Civil, mas a regra do artigo 9º 

da Lei de Introdução dele constante, que direciona ao atendimento da legislação 

do país onde contraída a obrigação. Com isso, afasto algo que não se coaduna 

com a Carta da República, que é o enriquecimento sem causa, mormente quando 

ligado ao abuso da boa-fé de terceiro, (...).

Essa orientação modificou-se com a presidência subsequente, sob o 

entendimento de que a cobrança de dívida de jogo ofende a ordem pública, 

inexistindo julgados do Colegiado a partir dos quais se possa afi rmar com 

segurança a tendência da Corte Suprema.

O Superior Tribunal de Justiça também não tem muitos precedentes 

acerca do caso em debate. No julgamento do REsp n. 606.171/CE, da relatoria 

do Ministro Menezes Direito, conquanto mantida a possibilidade de cobrança 
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de dívida de jogo contraída no exterior, não foi examinado o mérito da questão. 

Assim também no julgamento do REsp n. 307.104/DF, da relatoria do Ministro 

Fernando Gonçalves.

No julgamento do REsp n. 822.922/SP, foi acolhido o entendimento de 

ser possível a cobrança dos cheques dados em pagamento de dívida de jogo, 

considerando sua desvinculação da dívida originária. Eis a ementa:

Recurso especial. Dívida de jogo. Pagamento. Cheques. Ação de 

locupletamento.

- Dívidas de jogo ou de aposta constituem obrigações naturais. Embora sejam 

incabíveis, é lícito ao devedor pagá-las.

- Se o pagamento é realizado por meio de cheques sem provisão de fundos, 

admite-se o manejo de ação de locupletamento para cobrá-los, sem que se 

esbarre na proibição de cobrança de dívida de jogo.

(REsp 822.922/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, 

julgado em 06.03.2008, DJe 1º.08.2008)

E no julgamento do AgRg na CR n. 3.198/US, a Corte Especial entendeu 

possível a citação de nacional para responder a ação de cobrança de dívida de 

jogo no exterior:

Carta rogatória. Citação. Ação de cobrança de dívida de jogo contraída no 

exterior. Exequatur. Possibilidade.

- Não ofende a soberania do Brasil ou a ordem pública conceder exequatur 

para citar alguém a se defender contra cobrança de dívida de jogo contraída e 

exigida em Estado estrangeiro, onde tais pretensões são lícitas.

(AgRg na CR 3.198/US, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, 

julgado em 30.06.2008, DJe 11.09.2008)

O certo é que a questão merece exame a partir da determinação da lei 

aplicável às obrigações no domínio do direito internacional privado, analisando-

se os elementos de conexão eleitos pelo legislador.

O artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - 

LINDB (antiga Lei de Introdução ao Código Civil) estabelece, no que se refere 

às obrigações, duas regras de conexão, associando a lei do local da constituição 

da obrigação com a lei do local da execução.

No caso em debate, a obrigação foi constituída, como visto, nos Estados 

Unidos da América, devendo incidir o “caput” do referido dispositivo segundo 
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o qual deve ser aplicada a lei do país em que a obrigação foi constituída, já que 

não incide o segundo elemento de conexão. Sob essa perspectiva, a lei material 

aplicável ao caso é a americana, mais especifi camente a do Estado de Nevada.

A incidência do direito alienígena está limitada, porém, pelas restrições do 

artigo 17 da LINDB, que retira a efi cácia de atos e sentenças que ofendam a 

soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes.

Assim, a possibilidade de cobrança de dívida de jogo contraída no exterior 

está diretamente relacionada com referidos limites, a seguir analisados.

É de se ver que o meio social e o ordenamento jurídico brasileiros não 

consideram atentatórios aos bons costumes os jogos de azar, seja porque diversos 

deles são autorizados no Brasil, como loterias, raspadinhas, sorteios e corridas 

de cavalo, seja porque o artigo 814 do Código Civil estabelece que não se pode 

recobrar a quantia que voluntariamente se pagou a título de dívida de jogo ou 

aposta.

Por outro lado, não ofende a soberania nacional a cobrança de dívida 

de jogo, visto que a concessão de validade a negócio jurídico realizado no 

estrangeiro não retira o poder do Estado em seu território e nem cria nenhuma 

forma de dependência ou subordinação a outros Estados soberanos.

A questão mais controversa é relativa à ordem pública, pois é com base 

nessa restrição que a maior parte das decisões proferidas obsta a cobrança de 

dívidas contraídas no exterior.

O ordem pública é conceito mutável, atrelado à moral e a ordem jurídica 

vigente em dado momento histórico. Não se trata de uma noção rígida, mas de 

um critério que deve ser revisto conforme a evolução da sociedade, procurando-

se certa correspondência entre a lei estrangeira e o direito nacional. Veja-se, a 

propósito, a doutrina de Maria Helena Diniz:

(...)

A ordem pública, por ser um critério axiológico, caracteriza-se pela sua 

apreciação em conformidade com o forum no momento atual. Como a noção de 

ordem pública é ambígua, imprecisa e variável no tempo e no espaço, ao órgão 

judicante caberá, caso por caso, averiguar se a ordem pública está ou não em 

jogo. Será necessário verifi car se há entre a lei nacional e a estrangeira a ser aplicada 

um mínimo de equivalência. (...). (in: Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro Interpretada. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 457)
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Nessa perspectiva, existem atualmente no Brasil diversos jogos de azar 

legalizados, os quais em nada se diferenciam dos jogos estimulados nos cassinos, 

como ressalta o Ministro Marco Aurélio Mello em seu precitado voto:

A antinomia, na hipótese, é fl agrante: a proibição de antigamente contrasta 

com a habitualidade dos jogos patrocinados pela Administração Pública (em 

todas as esferas - federal, estadual e municipal) porque somente aos mais cínicos 

é possível diferenciar os azares da roleta dos reluzentes números - anunciados 

até pela mídia, em propaganda explícita de incentivo, na maioria das vezes de 

reconhecida qualidade - relacionados com loterias, bingos, “raspadinhas” e outros 

concursos de igual jaez, nos quais também se manipula e explora o contexto de 

esperança num possível revés da sorte (CR 9.970/EU).

Há, portanto, equivalência entre a lei estrangeira e o direito brasileiro, pois 

ambos permitem determinados jogos de azar, supervisionados pelo Estado, 

sendo quanto a esses, admitida a cobrança. Não se vislumbra, assim, resultado 

incompatível com a ordem pública.

Vale assinalar, no ponto, que a vedação contida no artigo 50 da Lei de 

Contravenções Penais diz respeito à exploração de jogos não legalizados, o que, 

como visto, não é o caso dos autos. Veja-se o seguinte trecho da sentença:

(...)

Nesse sentido, verifi co presente nos autos situação em que a referida dívida 

refere-se a jogo operado dentro dos limites legais locais. Com efeito, o débito 

contraída (sic) em estabelecimento regularmente constituído com o objetivo de 

exploração da atividade de apostas, em local que a autoriza e que possui ampla 

legislação que tutela a cobrança de débitos dela advindos pelo meio jurisdicional. 

Note-se, nesse sentido, o capítulo 463 dos Nevada Revised Statutes que regulamenta 

a matéria de forma minuciosa e que não deixa dúvidas de que trata de uma atividade 

operada no âmbito legal dos Estados Unidos da América, de forma que o referido 

jogo se equivale, no Brasil, à prática autorizada de apostas em loterias federais. 

Portanto, inexistente atividade de jogos à margem da lei local, não há de se falar 

em afetação à ordem pública brasileira, de forma que a cobrança é juridicamente 

possível (fl . 326, e-STJ).

Por outro lado, o Código Civil atual, em seus artigos 884 a 886, veda 

expressamente o enriquecimento sem causa. Assim, a matéria relativa à ofensa 

da ordem pública deve ser revisitada também sob as luzes dos princípios que 

regem as obrigações na ordem contemporânea, isto é, a boa-fé e a vedação do 

enriquecimento sem causa. Confi ra-se, a propósito, a lição de Flávio Tartuce:
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De acordo com o Código Civil Contemporâneo, concebido na pós-

modernidade e de acordo com os ditames sociais e éticos, não se admite qualquer 

conduta baseada na especulação, no locupletamento sem razão. Desse modo, o 

enriquecimento sem causa constitui fonte obrigacional, ao mesmo tempo em 

que a sua vedação decorre dos princípios da função social das obrigações e da 

boa-fé objetiva. (in: Direito Civil, v.2: direito das obrigações e responsabilidade 

civil. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015, pág. 33)

Com efeito, aquele que visita país estrangeiro, usufrui de sua hospitalidade 

e contrai livremente obrigações lícitas não pode retornar a seu país de origem 

buscando a impunidade civil. A lesão à boa-fé de terceiro é patente, bem como o 

enriquecimento sem causa, motivos esses capazes de contrariar a ordem pública 

e os bons costumes.

Conclui-se, portanto, que o pedido é juridicamente possível e não ofende 

a ordem pública, os bons costumes e a soberania brasileira. Ademais, deve ser 

aplicada, no que respeita ao direito material, a lei americana.

Quanto à alegação do recorrente de que o recorrido teria renunciado à 

aplicação do direito norte-americano, não merece acolhida.

Em primeiro lugar, conforme se extrai da sentença, os dispositivos legais 

enunciados na petição inicial dizem respeito a aspectos processuais, visto que a 

legislação processual aplicável é a brasileira (art. 88, I, do CPC/1973). Por outro 

lado, não pode a parte unilateralmente alterar a legislação aplicável quando 

lhe convier. E, na hipótese, o recorrido afi rma expressamente a incidência 

da legislação americana, ressaltando que no corpo dos títulos está escrito 

“Reconheço ainda que, sob as leis de Nevada, este instrumento é idêntico a 

um cheque pessoal (...)” (fl . 272, e-STJ). Assim, não há falar em renúncia à 

legislação estrangeira.

Vale transcrever trecho do acórdão recorrido que bem soluciona a questão:

(...)

Note-se que a cobrança judicial do débito, perante a Justiça brasileira, de 

forma alguma implica renúncia às normas americanas, seja porque a regência 

daquele ordenamento é corolário da soberania do Estado que o constituiu 

(portanto, irrenunciável), seja porque o dispositivo supracitado, de natureza 

cogente, determina peremptoriamente a aplicação do direito estrangeiro, pouco 

importando a vontade dos interessados (fl . 521, e-STJ).
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3. Da violação dos arts. 42 e 64 do Código de Processo Civil de 1973 - 

Julgamento por órgão absolutamente incompetente

Sustenta o recorrente que a apelação e os subsequentes embargos de 

declaração foram julgados pela Décima Quinta Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, órgão absolutamente incompetente 

para o julgamento de ações de cobrança de dívida de jogo, matéria de 

competência residual da Primeira a Décima Câmara da Seção de Direito 

Privado do Tribunal paulista.

Para se constatar se houve julgamento do recurso por órgão incompetente 

e se, no caso, a competência é absoluta, seria necessário examinar a competência 

interna da Corte estadual a qual está assentada em Resolução (item I.37,I, 

do artigo 5º da Resolução n. 623/2013 - fl . 557, e-STJ) e no seu Regimento 

Interno, normas que não se revestem da qualidade de lei federal, o que veda seu 

conhecimento em recurso especial.

Nesse sentido:

Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Recurso 

especial interposto em face de acórdão que mantém decisão de indeferimento de 

medida liminar. Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Súmula 

280/STF. Requisitos para a concessão da liminar. Ausência. Revisão. Súmulas 7/STJ 

e 735/STF. Agravo regimental improvido.

I. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “é inviável, na instância especial, 

a análise de competência interna de Tribunal de Justiça, bem como o exame do 

respectivo regimento interno. Incidência das Súmulas n. 280 e 399 do STF” (STJ, AgRg 

no AREsp 100.117/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 

27.05.2013).

II. No caso dos autos, busca a parte agravante reformar a decisão que indeferiu 

medida liminar, ao fundamento de que estariam presentes os requisitos legais 

para a sua concessão.

III. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “esta Corte, em 

sintonia com o disposto na Súmula n. 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário 

contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é 

cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar 

ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita 

à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela 

sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina 

o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual 

não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem 

respeito ao mérito da causa” (STJ, AgRg no AREsp 685.260/MT, Rel. Ministra Maria 

Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 22.06.2015).
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IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 362.927/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, 

julgado em 17.03.2016, DJe 30.03.2016 - grifou-se)

Processual Civil. Agravo regimental. Ação civil pública. Improbidade. 

Competência para julgamento. Turma especializada. Resolução n. 36/2004 do TRF 

da 2ª Região. Não enquadramento no conceito de lei federal. Súmula 399/STF por 

analogia.

1. Não há a apontada violação ao art. 535 do CPC. É que os órgãos julgadores 

não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado 

durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam 

devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 

93, inc. IX, da Constituição da República vigente.

2. O entendimento fi rmado no acórdão recorrido está vinculado ao exame da 

competência interna das Turmas Especializadas do Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região, sendo imprescindível para a verifi cação da controvérsia a interpretação das 

normas internas daquele Tribunal, mormente a Resolução n. 36/2004 do TRF da 2ª 

Região, bem como seu regimento interno, a fi m de se avaliar a competência de cada 

um de seus órgãos, descabendo a esta Corte Superior a análise de vulneração a atos 

normativos, como resoluções de Tribunais, por não enquadrarem-se tais atos no 

conceito de lei federal a que faz alusão o art. 105, III, “a”, da Constituição Federal de 

1988. Incidência da Súmula 399/STF, por analogia.

3. Não cabe a esta Corte Superior de Justiça analisar a competência interna dos 

Tribunais.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 194.594/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 18.09.2012, DJe 25.09.2012)

4. Da violação dos arts. 283, 284 e 365, § 2º, do Código de Processo Civil de 

1973 - Necessidade de juntada dos vales originais

Afi rma o recorrente ser indispensável a juntada dos títulos no original, 

mormente tendo o Tribunal estadual reconhecido que houve preenchimento 

posterior dos vales pelo recorrido. Assevera ser incoerente a admissão de que os 

títulos foram completados após constituídos sem se reconhecer a possibilidade 

de terem sido fraudados.

Ressalta, ademais, que os títulos podem ser cedidos ou endossados, 

motivo pelo qual os originais devem acompanhar a inicial, sendo documentos 

indispensáveis à propositura da ação.
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Cumpre assinalar, em primeiro lugar, que o recorrente afi rma todo o tempo 

que os documentos acostados aos autos não são cheques, mas apenas vales, 

razão pela qual mostra-se contraditória a alegação de que podem ser cedidos ou 

endossados. É preciso acrescentar, de todo modo, que não se está diante de uma 

execução, mas sim de uma ação monitória, em que os documentos não ostentam 

qualidade de título executivo.

Por outro lado, como se observa da réplica, o recorrido se prontifi cou a 

juntar os documentos originais:

(...)

A propósito, Excelência, se a preocupação do embargante é se o embargado 

possui ou não os cheques originais, insta salientar que o embargado não se 

olvidou do que estabelece o Artigo 365 e seguintes do CPC. Basta observar que 

nas imagens digitalizadas dos documentos, que foram devidamente traduzidos 

e registrados, consta tanto no anverso como no verso, para que não reste 

dúvidas quanto a integralidade os documentos. Os documentos digitalizados são 

sufi cientes para instruir o processo, e fazem a mesma prova dos originais.

Mas, caso não seja este o entendimento de V. Exa., para que não reste a menor 

dúvida quanto á questão suscitada, o embargado informa que os originais dos 

cheques assinados pelo devedor bem como suas traduções estão à disposição 

deste MM. Juízo, caso V. Exa entenda necessários que os documentos sejam 

exibidos (fl s. 280/281, e-STJ).

Registre-se que o art. 365, § 2º, do CPC/1973 estabelece que “Tratando-se 

de cópia digital de título executivo extrajudicial ou outro documento relevante 

à instrução do processo, o juiz poderá determinar o seu depósito em cartório 

ou secretaria”. Quanto à necessidade do depósito, assim se manifestou a Corte 

estadual:

(...)

Irrelevante se o documento configura cheque, outra espécie de título de 

crédito ou simples “vale”, na concepção do apelante. Em se tratando de ação 

monitória, qualquer desses elementos é admissível, na medida em que consistem 

em prova escrita sem efi cácia de título executivo (art. 1.102-a do CPC).

(...)

Além disso, não há indícios de fraude nos títulos cobrados - o que dispensa, 

inclusive, a juntada dos originais. De fato, neles, restou consignada a possibilidade 

de preenchimento posterior de alguns itens - dentre eles, a data (vide fl s. 69, 71, 

73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 e 87). A própria legislação brasileira, aliás, autoriza essa 

complementação (art. 16 da Lei n. 7.357/1985), desde que feita em consonância 
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com o acordado pelas partes. E, no caso, conforme referido em sentença (fl . 323), 

as datas dos “vales” (14 a 16 de março de 2011) são compatíveis com a da viagem 

do apelante (dia 10 desse mês - fl . 111, item 16.) - a afastar a má-fé do credor.

Assim, o fato de o título de n. 71168931 ter sido possivelmente preenchido 

em momento posterior (afi nal, em anterior ação de cobrança, dele não constava 

a data de emissão - fl . 162) não o compromete como instrumento hábil para 

cobrança da dívida nele estampada. E o só fato dessa ação ter sido extinta por 

desistência da credora não indica, no contexto apresentado, possível adulteração 

dos títulos - inegavelmente assinados pelo apelante. Aliás, a desistência antes da 

citação é faculdade do autor, sem necessidade de justifi cativas, como ocorrido 

(fl s. 183/186).

Enfi m, por qualquer ângulo que se analise a questão, verifi ca-se a regularidade 

da dívida, de modo que o devedor não se dá, agora, se esquive de honrar o 

compromisso (fl s. 522/523, e-STJ - grifou-se).

Nesse contexto, como a juntada dos originais de documento digital depende 

de determinação judicial e, no caso dos autos, tanto o juiz de primeiro grau 

como a Corte estadual dispensaram a providência, dada a ausência de indícios 

de vício, não resta comprovada a violação do art. 365, § 2º, do CPC/1973.

Ir além, para concluir pela existência de indícios de vício na constituição 

dos títulos, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o 

que esbarra na censura da Súmula n. 7/STJ.

Deixa-se consignado, por fi m, que mesmo se tratando de cambiais que 

aparelham execução, é possível o preenchimento posterior por credor de boa-fé 

(Súmula n. 387/STF).

Sobre o tema:

Recurso especial. Direito Econômico e Comercial. Embargos do devedor. 

Execução. Nota promissória. Emissão em real. Padrão monetário vigente, 

cruzeiro real. Lei Uniforme de Genebra. Vencimento do título. Nova moeda. URV/

Real, moeda em circulação no país. Validade. Lei n. 8.880/1994, Programa de 

Estabilização Econômica e Sistema Monetário Nacional. Súmula 387/STF. Recurso 

do banco provido, prejudicado o dos embargantes-devedores.

1. Discute-se a validade de nota promissória emitida em 19.jun.1994, com 

vencimento para 16.dez.1994, quando já estaria em pleno curso a nova unidade 

monetária do país, onde utilizou-se o padrão monetário Real, doze dias antes da 

efetiva emissão dessa nova moeda (1º.jul.1994).

2. A Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994, que dispõe “sobre o Programa de 

Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional”, instituindo a Unidade 
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Real de Valor (URV), prevê várias exceções, permitindo a utilização de expressão 

monetária em URV, antes da emissão e circulação da nova moeda, favorecendo a 

transição entre a moeda então em curso no país, o cruzeiro real, a ser retirada de 

circulação, e aquela a ser adotada, a URV, com a denominação de Real.

3. In casu, como a nota promissória era representativa de obrigação 

pecuniária a ser liquidada em prazo superior a trinta dias, deveria o título ser 

“obrigatoriamente, expresso(s) em URV”, conforme o art. 10 da Lei n. 8.880/1994.

4. Ademais, inexistiu prejuízo para os devedores, em se fazer referência à nova 

moeda, ao invés da URV, na medida em que a própria legislação prevê ser o Real 

a mesma URV (v. Art. 2º: “A URV será dotada de poder liberatório, a partir de sua 

emissão pelo Banco Central do Brasil, quando passará a denominar-se Real”).

5. Mesmo no caso de o título ter sido emitido com omissões ou em branco, poderia 

ser completado pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto, segundo a 

Súmula 387/STF: “A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser 

completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto.”

6. Tem-se, então, que foram observadas as disposições do art. 75 da Lei 

Uniforme de Genebra - LUG, quanto aos requisitos das notas promissórias, com 

destaque para a previsão de que venha a ser pago em valor certo.

7. Recurso especial do banco provido e prejudicado o recurso especial dos 

embargantes.

(REsp 701.711/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

08.04.2014, DJe 1º.08.2014 - grifou-se)

5. Da violação dos arts. 337 do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 9º e 

17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) - Necessidade de 

comprovação do direito estrangeiro e violação da ordem pública

Afi rma o recorrente que no caso de se entender que é o direito americano 

que rege a pretensão do recorrido, cabia a ele provar o direito estrangeiro, ônus 

do qual não de desincumbiu. Deveria demonstrar a licitude de quaisquer jogos 

de azar, a licitude do jogo que deu origem aos 5 (cinco) “vales”, a licitude das 

cópias dos vales, tudo de acordo com a legislação do Estado de Nevada/EUA.

Ressalta, de todo modo, que ainda que demonstrada a licitude dos jogos de 

azar e dos 5 (cinco) “vales” que instruem a inicial, a demanda seria impossível, 

pois viola a ordem pública e a soberania brasileiras, nos termos do artigo 17 da 

LINDB.

No que respeita à prova do direito estrangeiro, esta foi trazida aos autos, 

como se depreende dos seguintes trechos da sentença:

(...)
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No que se refere à legislação do Estado de Nevada, verifi co que o documento 

acostado aos autos atende o disposto no artigo citado 463.368 (1) do Nevada Revised 

Statutes. Trata-se de instrumento de crédito, posterior á data de 1º junho de 1983 

e que representa dívida contraída pelo requerido diante da requerida.

(...)

Também afi rma o autor que o documento teria sido adulterado. Ocorre que 

tal alegação cinge-se à data nele aposta, a qual, segundo o requerido, teria 

sido preenchida unilateralmente pelo requerente. Trata-se, entretanto, de 

possibilidade abarcada pelo Estado de Nevada, a qual afi rma no art. 463.368 (2), 

que pessoa autorizada “pode preencher o instrumento conforme seja necessário 

para que o instrumento seja apresentado para pagamento”, e com o qual o autor 

expressamente concordou, eis que no próprio corpo do título de crédito consta 

que o requerente “autorizo[a] o favorecido a completar qualquer dos seguintes 

itens faltantes neste instrumento: o nome do favorecido; quaisquer valores 

faltantes; data (...)” (g.n.).

(...)

Nesse sentido, verifi co presente nos autos situação em que a referida dívida 

refere-se a jogo operado dentro dos limites legais locais. Com efeito, o débito 

contraída (sic) em estabelecimento regularmente constituído com o objetivo de 

exploração da atividade de apostas, em local que a autoriza e que possui ampla 

legislação que tutela a cobrança de débitos dela advindos pelo meio jurisdicional. 

Note-se, nesse sentido, o capítulo 463 dos Nevada Revised Statutes que regulamenta 

a matéria de forma minuciosa e que não deixa dúvidas de que trata de uma atividade 

operada no âmbito legal dos Estados Unidos da América, de forma que o referido 

jogo se equivale, no Brasil, à prática autorizada de apostas em loterias federais. 

Portanto, inexistente atividade de jogos à margem da lei local, não há de se falar 

em afetação à ordem pública brasileira, de forma que a cobrança é juridicamente 

possível (fl s. 321/326, e-STJ).

É preciso esclarecer, ademais, que o artigo 337 do CPC/1973 estabelece 

que a prova do direito estrangeiro deve ser feito “se assim o determinar o juiz”. 

Nesse contexto, se o juiz entendeu sufi ciente os documentos comprobatórios 

acostados aos autos para decidir a lide, não há falar em violação do artigo 

referido.

Relativamente à violação dos arts. 9º e 17 da LINDB, a matéria já foi 

abordada no item 2.

6. Da violação dos arts. 206, § 3º, IV, do Código Civil e 61 da Lei do Cheque - 

Prescrição

Sustenta o recorrente que a pretensão está prescrita, visto que, prescrevendo 

a ação executiva de título de crédito, a ação monitória ajuizada deve obedecer o 
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prazo da ação de enriquecimento de 3 (três) anos. Assim, se os títulos foram 

constituídos em 14.3.2010, como alegou o recorrido em anterior ação de 

cobrança, estariam prescritos em março de 2013. E, caso constituídos em 

14.3.2011, assim mesmo teria havido a prescrição, pois a ação foi ajuizada em 

22.11.2013, mas a citação ocorreu apenas em 2.5.2014, após decorridos os 3 

(três) anos.

Afi rma que a prescrição não retroagiu à data da propositura da ação, pois 

não houve a prorrogação por noventa dias.

Aduz, de outra parte, ser aplicável à hipótese o artigo 61 da Lei n. 

7.357/1985, que prevê o prazo de 2 (dois) anos para o ajuizamento de ação de 

enriquecimento sem causa em vista de cheque prescrito.

Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, sedimentada 

em recurso repetitivo, a ação monitória fundada em cheque prescrito está 

subordinada ao prazo de 5 (cinco) anos, previsto para a cobrança de dívidas 

líquidas. Confi ra-se:

Processual Civil. Recurso especial representativo de controvérsia. Art. 543-C 

do CPC. Ação monitória aparelhada em cheque prescrito. Prazo quinquenal para 

ajuizamento da ação. Incidência da regra prevista no art. 206, § 5º, inciso I, do 

Código Civil.

1. Para fi ns do art. 543-C do Código de Processo Civil: “O prazo para ajuizamento 

de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é 

quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1.101.412/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado 

em 11.12.2013, DJe 03.02.2014)

Nas hipóteses de ação monitória com base em outros documentos 

representativos de dívida líquida, o prazo prescricional é também de 5 (cinco) 

anos.

Nessa linha:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Ação monitória. Contrato 

de mútuo. Prescrição quinquenal. Art. 206, § 5º, do Código Civil de 2002. 

Improvimento.

1.- Aplica-se a prescrição quinquenal, prevista na regra do art. 206, § 5º, I, do 

Código Civil de 2002, às ações de cobrança em que se requer pagamento de 

dívida líquida constante de instrumento particular de natureza pessoal.
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2.- Aplicação da regra de transição acerca da prescrição, considerando-se 

interrompido o prazo na data do início da vigência do Código Civil de 2002 

(11.01.2003) e passando a fl uir, desde então, a prescrição quinquenal do novo 

estatuto civil.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 420.703/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado 

em 21.11.2013, DJe 09.12.2013)

Nesse contexto, por qualquer ângulo que se veja a questão, o aresto recorrido, 

ao aplicar o prazo quinquenal, está em consonância com a jurisprudência desta 

Corte, incidindo, na espécie, a Súmula n. 83/STJ.

7. Da violação do art. 330 do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 

476 e 940 do Código Civil - Do cerceamento de defesa - Não comprovação da 

disponibilidade do crédito - Cobrança indevida.

Afi rma o recorrente que em ação monitória é obrigatória a exposição dos 

fatos constitutivos do crédito pretendido. Ressalta ser inverossímil a concessão 

de um crédito de US$ 1.000.000,00 (um milhão de dólares) a um procurador 

aposentado, sem a exigência de garantia. Nega, ademais, a utilização de referidos 

valores.

Insiste que o recorrido pretende receber valores manifestamente indevidos, 

pois cobra uma dívida que sabe não existir, que decorre de documentos que, “ao 

que tudo indica, foram adulterados” e que sabe ser inexigível no Brasil.

Sustenta, ainda, que o julgamento antecipado da lide implicou cerceamento 

de defesa, pois a produção de provas oral e pericial era imprescindível para 

comprovar não ter usufruído do crédito cobrado, o qual, ademais, foi constituído 

de forma fraudulenta. Ressalta que as cópias dos títulos acostadas aos autos 

podem ter sido adulteradas, haja vista que em ação anterior, em que houve 

pedido de desistência por parte do recorrido, o título n. 71168931 não ostentava 

data alguma, enquanto que na cópia juntada a esta ação a data de emissão foi 

preenchida como sendo 14.3.2011.

Assevera que foi levado pelo recorrido, em momento de cansaço, a assinar 

diversos documentos, dentre eles uma “autorrestrição”, visando garantir que 

fosse seu jogador exclusivo. Referido documento permitia que jogasse sem nada 

perder, mas também sem nada ganhar. Entretanto, o documento teria fi cado 

retido no cassino, fato que pretende comprovar com a produção de prova oral.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

378

As alegações do recorrente no sentido de que o julgamento antecipado da 

lide lhe tolheu o direito de defesa merece acolhida.

É certo que a mera afi rmação de que os documentos foram adulterados 

não é capaz de infi rmar a conclusão das instâncias de origem no sentido da 

inutilidade da realização de prova pericial, tendo em vista a previsão constante 

dos títulos e da legislação estrangeira de que poderiam ser preenchidos 

posteriormente:

(...)

Também afi rma o autor que o documento teria sido adulterado. Ocorre que 

tal alegação cinge-se à data nele aposta, a qual, segundo o requerido, teria 

sido preenchida unilateralmente pelo requerente. Trata-se, entretanto, de 

possibilidade abarcada pelo Estado de Nevada, a qual afi rma no art. 463.368 (2), 

que pessoa autorizada “pode preencher o instrumento conforme seja necessário 

para que o instrumento seja apresentado para pagamento”, e com o qual o 

autor expressamente concordou, eis que no próprio corpo do título de crédito 

consta que o requerente “autorizo[a] o favorecido a completar qualquer dos 

seguintes itens faltantes neste instrumento: o nome do favorecido; quaisquer 

valores faltantes; data (...)”(g.n)

Por fi m, note-se que a data aposta aos documentos (14.03.2011) é compatível 

com o relato do próprio requerente, eis que afi rma que chegou a Las Vegas no 

dia 10.03.2011 (fl . 111). Quanto aos demais elementos dos documentos, apenas 

impugnando-os especifi camente poderia haver sua análise e acolhida por esse 

juízo (fl s. 322/324, e-STJ).

Também a assertiva de que teria assinado equivocadamente diversos 

documentos, em momento de cansaço, não convence acerca da necessidade de 

abertura da fase probatória, pois não se coaduna minimamente com o quadro 

fático delineado nos autos, que retrata uma jogador experiente, acostumado a 

participar de jogos em cassinos no exterior e, portanto, familiarizado com os 

procedimentos ali utilizados, além de conhecedor do sistema jurídico e das 

implicações em assinar documentos representativos de dívida.

Porém, o contexto em que deferido o crédito, em valor vultoso, US$ 

1.000.000,00 (um milhão de dólares), sem a exigência de garantias, merece maior 

aclaramento, especialmente no caso do recorrente, jogador que aparentemente já 

havia contraído dívidas junto a outro cassino, o Trump Taj Mahal, como sugere 

a CR 10.416, que tramitou perante o Supremo Tribunal Federal.

Sob essa perspectiva, ainda que se trate de processo monitório, deve 

ser permitido ao recorrente demonstrar que jogava com um crédito “fi cto”, 

conforme alega, haja vista a autorrestrição que teria assinado.
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Nesse contexto, os autos devem retornar às instâncias de origem para que 

se reabra a instrução do processo a fi m de que o recorrente produza a defesa nos 

termos consignados.

9. Do dispositivo

Com essas considerações, conheço em parte do recurso e, nessa parte, dou-

lhe parcial provimento para que se reabra a instrução probatória, nos termos da 

fundamentação.

É o voto.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recurso especial interposto 

por Carlos Eduardo de Athayde Buono, com fundamento na alínea “a” do 

permissivo constitucional, contra acordão do TJ/SP.

Ação: monitória, ajuizada por Wynn Las Vegas LLC, em que é cobrada a 

quantia equivalente a US$ 1.000.000,00 (um milhão de dólares americanos), em 

razão da emissão de cheques pelo recorrente na cidade de Las Vegas, no Estado 

de Nevada, dos Estados Unidos da América.

Sentença: julgou procedente o pedido para condenar o recorrente ao 

pagamento da quantia requerida, convertida à taxa de câmbio da data da 

contratação (14.03.2011).

Acórdão: em apelação interposta pelo recorrente, o TJ/SP negou provimento 

ao recurso, em julgamento assim ementado:

Cerceamento de defesa Inexistência Oitiva de testemunhas, novos documentos 

e perícia Provas inúteis.

Prescrição Dívida líquida constante de instrumento particular Prazo quinquenal 

(art. 206, § 5º, I, do Código Civil) Preliminar rejeitada.

Monitória Cheques emitidos em favor de cassino norte-americano Prova 

escrita sem efi cácia de título executivo Dívida de jogo, de cobrança vedada no 

Brasil Irrelevância Débito adequado às normas do país em que constituído Art. 9º 

da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro Sentença mantida Recurso 

desprovido.

Embargos de declaração: opostos pelo recorrente, foram rejeitados pelo TJ/SP.
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Recurso especial: alega a existência de violação aos seguintes dispositivos da 

legislação federal: arts. 42, 64, 330, 365, § 2º, 337, 535, II, e 814 do CPC/1973; 

art. 50 da Lei 3.688/1941; art. 17 da LINDB; arts. 476, 203, § 3º, e 940 do 

CC/2002; e art. 51 da Lei do Cheque.

O recurso foi levado a julgamento na sessão de 13.12.2016 e, após o voto 

do Ministro Relator, solicitei vistas dos autos.

Nos termos do voto do e. Ministro Relator, a controvérsia em julgamento 

não seria capaz de ofender a ordem pública brasileira, mesmo se tratando 

da cobrança de dívida de jogo. Haveria, na hipótese, equivalência entre a lei 

estrangeira e a ordenamento jurídico pátrio, pois ambos permitiriam alguns 

tipos de jogos de azar supervisionados pelo Estado.

Ainda de acordo com o voto do e. Relator, não haveria cerceamento de 

defesa no julgamento antecipado da lide, pois – seguindo jurisprudência desta 

Corte – os órgãos da jurisdição ordinária entenderam pela desnecessidade da 

produção da prova solicitada pelo recorrente.

Ressalte-se que, quanto à suposta violação aos arts. 42 e 64 (julgamento 

por órgão incompetente), art. 535, II, do CPC/1973 (omissão no acórdão 

recorrido), arts. 206, § 3º, IV, do CC/2002 e 61 da Lei do Cheque (prescrição), 

arts. 476 e 940 do CC/2002 (cobrança indevida), não há divergência com o voto 

do e. Ministro Relator.

É o relatório.

I – Preliminar: do não cabimento da cobrança

Ficou evidenciado nos autos que a dívida cobrada foi originada da 

participação do recorrente em jogo de cartas realizado no cassino mantido pela 

recorrida em cidade norte-americana. Cumpre analisar, assim, se dívida dessa 

natureza pode ser exigida perante o Poder Judiciário brasileiro.

I.a – Sobre a ordem pública

Por se tratar de obrigação constituída em território estrangeiro, aplica-se à 

controvérsia em discussão o disposto nos arts. 9º e 17 da Lei de Introdução às 

Normas de Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-Lei n. 4.657/1942), segundo 

os quais as obrigações são regidas pelas normas do país em que foram constituídas 

e essas obrigações são exigíveis em território brasileiro somente quando não 

ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes.
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Na hipótese dos autos, portanto, a lei de regência da obrigação cujo 

adimplemento é exigido judicialmente deve ser aquela do ordenamento jurídico 

estadunidense, em particular, do Estado de Nevada. No entanto, a lei estrangeira 

somente pode ser observada em território nacional se não representar uma 

violação da ordem pública brasileira.

Em questões relacionadas a direito internacional privado, como a 

controvérsia dos autos, esse conceito tem a função de afastar o direito estrangeiro 

quando estiver em desacordo com o ordenamento jurídico pátrio. Conforme a 

doutrina de HAROLDO VALLADÃO, a contrariedade à ordem pública se torna 

um elemento que obsta a efi cácia de atos jurídicos praticados no exterior, in verbis:

Denega-se no Brasil, efeito ao direito estrangeiro que choca concepções 

básicas de foro, que estabelece normas absolutamente incompatíveis com os 

princípios essenciais da ordem jurídica do foro, fundados nos conceitos de justiça, 

de moral, de religião, de economia e mesmo de política que ali orientam a 

respectiva legislação. É uma noção fl uida relativíssima que se amolda a cada 

sistema jurídico, em cada época, e fi ca entregue à jurisprudência a cada caso 

(Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1974, v. I, p. 492)

A noção de ordem pública, portanto, tem a fundamental tarefa de preservar 

a higidez e a coerência do ordenamento jurídico pátrio ante a possibilidade de 

aplicação da lei estrangeira no território brasileiro.

I.b – Da inexigibilidade de dívida de jogo

A cobrança de dívida originada de jogo ou de aposta está positivada no 

direito brasileiro nos arts. 814 a 817 do CC/2002, os quais são expressos em 

afi rmar que as dívidas dessa natureza não obrigam a pagamento, mesmo que 

seja utilizado qualquer subterfúgio para encobrir a origem da dívida. Portanto, 

não há possibilidade de exigir o pagamento da dívida advinda de jogos ou apostas em 

território brasileiro.

Aliás, nos termos dos dispositivos transcritos acima, as dívidas originadas 

de jogo ou apostas somente são exigíveis judicialmente quando tais atividades 

forem permitidas e regulamentadas, a exemplo das loterias. De outro modo, 

é vedado ao credor o acesso à Justiça a fim de obter a tutela estatal para 

satisfação de dívida de jogo ou aposta. Tornam-se as respectivas dívidas simples 

“obrigações naturais”, que são inexigíveis em juízo.

Com fundamento na doutrina de MARIA HELENA DINIZ (Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro Interpretada. São Paulo: Saraiva, 
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17ª ed., 2012), afi rma-se que, para não haver ofensa à ordem pública brasileira, 

deve existir um mínimo de equivalência entre a lei nacional e a estrangeira, sob a 

qual se constituiu a obrigação.

No entanto, como exaustivamente demonstrado acima, não há nenhuma 

compatibilidade com a ordem pública brasileira a autorização de dívidas 

originadas em jogos de carta realizados em cassinos. Trata-se de atividade 

que não está autorizada muito menos regulamentada em nosso ordenamento 

jurídico, o que afasta a possibilidade de equivalência entre as ordens jurídicas.

De todo modo, não há que se falar em abuso da hospitalidade estrangeira, 

pois ao que tudo indica a situação envolve uma empresa que desenvolve suas 

atividades com a fi nalidade de obtenção de lucros. Portanto, não se trata de 

hospitalidade propriamente dita, mas de atividade econômica organizada, que 

arrasta consigo inexoravelmente uma pletora de riscos inerentes ao negócio.

Dessa forma, o cidadão brasileiro que possua dívida de jogo autorizado em 

outro país – mas que é vedado ou não regulamentado no Brasil – permanece 

sujeito à respetiva jurisdição. Contudo, ao credor estrangeiro não é permitido o 

acesso aos tribunais brasileiros para a satisfação de dívida de jogo ou aposta resultante 

de obrigação constituída fora do território nacional.

Por fim, apenas para argumentar, a circunstância de o STJ conceder 

exequatur às cartas rogatórias para a citação no Brasil de réu em ação de 

cobrança de dívida de jogo ajuizada em outro país de modo algum representa 

– ou pode representar – acesso direto à jurisdição brasileira para a cobrança ou 

satisfação da dívida de jogo contraída em país estrangeiro.

Trata-se tão somente da prática de ato citatório. Vejam-se os julgados do 

STF e deste STJ, abaixo colacionados:

Agravo regimental em carta rogatória. Exame de mérito. Competência da Justiça 

estrangeira. Citação. Efeitos. Ofensa à soberania nacional ou à ordem pública. 

Inocorrência. 1. Questões pertinentes ao mérito da carta rogatória. Impossibilidade 

de análise. Matéria de exame apenas no âmbito da justiça rogante. 2. O mero 

procedimento citatório não produz qualquer efeito atentatório à soberania 

nacional ou à ordem pública, apenas possibilita o conhecimento da ação que 

tramita perante a justiça alienígena e faculta a apresentação de defesa. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (CR 10.849 AgR, Relator(a): STF. Tribunal 

Pleno, julgado em 28.04.2004, DJ 21.05.2004)

Carta rogatória. Citação. Ação de cobrança de dívida de jogo contraída no 

exterior. Exequatur. Possibilidade.
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- Não ofende a soberania do Brasil ou a ordem pública conceder exequatur 

para citar alguém a se defender contra cobrança de dívida de jogo contraída 

e exigida em Estado estrangeiro, onde tais pretensões são lícitas. (AgRg na CR 

3.198/US, Corte Especial, julgado em 30.06.2008, DJe 11.09.2008)

II – Da ilegalidade no processo monitório

Além da questão da impossibildiade da cobrança, em território brasileiro, 

de dívida de jogo constituída no exterior, em razão da ofensa à ordem pública, 

cumpre ainda analisar as possíveis ilegalidades existentes no próprio processo 

monitório para sua execução forçada.

II.a – Da prova do direito estrangeiro

Para se valer do direito estrangeiro perante os tribunais brasileiros, no 

entanto, a interessada deve produzir prova do teor e da vigência desse mesmo 

direito, conforme dispõe o art. 376 do CPC/2015 (com mesmo teor do art. 337 

do CPC/1973).

Diferentemente da lei nacional, que não precisa ser provada, há a 

necessidade de a parte provar o direito estrangeiro quando este for alegado 

judicialmente, pois não incumbe ao julgador brasileiro o conhecimento do teor 

e validade de legislação de outros países. Nessa circunstância, o direito a ser 

aplicado à lide se converte em uma questão de fato e, dessa maneira, existe o 

ônus daquele que o invoca em seu benefício de comprovar seu teor e vigência.

Ao analisar a sentença e o acórdão recorrido, percebe-se claramente que 

o direito estrangeiro foi dado como certo e incontroverso no julgamento, sem 

qualquer prova de seu teor e validade, o que não é permitido aos julgadores 

brasileiros.

Desse modo, é patente a violação ao art. 337 do CPC/1973, ante a ausência 

da comprovação do teor e vigência do direito estrangeiro alegado pela recorrida.

II.b – Do cerceamento de defesa

É dever do magistrado, ao desempenhar sua atividade judicial, atentar-se 

a todos os aspectos relevantes dos fatos postos a seu julgamento, pois somente 

assim será possível uma correta aplicação do Direito. Contudo, por natureza o 

conhecimento humano é parcial e fragmentário. Desse pressuposto exsurge a 

necessidade da observância do amplo contraditório entre as partes, conforme a 
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dicção do art. 5º, LV, da Constituição, que conferirá ao julgador diversos ângulos 

para observar a realidade e, assim, alcançar uma decisão justa. E um dos meios 

inerentes ao contraditório e à ampla defesa é a produção de provas.

Desse modo, impõe-se a instrução probatória quando existir dúvida sobre 

matéria fática suscitada pelo autor ou pelo réu, cuja demonstração possa produzir 

efeitos impeditivos, modifi cativos ou extintivos do direito material do autor 

(art. 350 do CPC/2015, equivalente ao art. 326 do CPC/1973). Obviamente, 

não necessitam de prova os fatos documentados, os notórios, os confessados, 

os admitidos como incontroversos e os legalmente presumidos existentes ou 

verdadeiros (art. 334, CPC/1973). Também se afasta a necessidade de instrução 

probatória em hipóteses de revelia do réu.

Em razão dessas considerações, a técnica do julgamento antecipado da 

lide deve ser empregada com toda a cautela possível, considerando que apenas 

a instrução processual permite que o processo contenha todos os elementos 

necessários a uma decisão correta. Sobre esse aspecto, mencione-se a doutrina 

de CÂNDIDO DINAMARCO:

A razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é 

invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art. 330 

desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja 

leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de 

provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento. Não se antecipa 

a decisão do mérito quando ainda faltarem esclarecimentos sobre algum ponto 

relevante da demanda ou da defesa. Só se antecipa quando nenhuma prova seja 

necessária – nem pericial, nem oral, nem documental. (Instituições de Direito 

Processual Civil. São Paulo: Malheiros, 2001, vol. III, p. 555-556. Grifou-se)

Portanto, o julgamento antecipado do mérito pode ser empregado somente 

quando não houver nenhuma necessidade de produzir provas, isto é, quando 

não houver nenhum esclarecimento pendente sobre as alegações da pretensão 

e da defesa. Essa cautela é fundamental, pois a consequência do mau emprego 

da antecipação do julgamento é, em razão da ofensa ao contraditório e à ampla 

defesa, a nulidade da sentença.

Ainda maior deve ser a cautela com a utilização dessa técnica no processo 

monitório – que é caracterizado pela cognição sumária –, pois o convencimento 

do magistrado é calcado somente em prova documental unilateralmente 

produzida pelo autor. Nesse procedimento, assim, é imprescindível que a prova 

documental seja idônea e apta:
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Deve ser considerado documento hábil a respaldar a pretensão à tutela 

monitória, aquele produzido na forma escrita e dotado de aptidão e sufi ciência 

para infl uir na formação do livre convencimento do juiz acerca da probabilidade 

do direito afi rmado pelo autor, como infl uiria se tivesse sido utilizado no processo 

de cognição plena. (ANTÔNIO CARLOS MARCATO. O processo monitório brasileiro. 

São Paulo, Malheiros, 2ª ed., 2001, p. 36-64)

Tendo em vista que, no processo monitório, a única modalidade de prova 

admitida é a prova documental, à luz do art. 700 do CPC/2015 (equivalente ao 

art. 1.102-A do CPC/1973), ante a existência de questões acerca da idoneidade 

da prova apresentada, deve ser franqueada a possibilidade, em sede de embargos, 

de produção de provas.

Na hipótese dos autos, houve cerceamento da possibilidade de fazer a 

prova de fatos extintivos e impeditivos do direito da recorrida. Veja-se que as 

alegações suscitadas pela recorrente são graves e podem modifi car ou extinguir 

o direito pleiteado pela recorrida. Mesmo se tratando de processo monitório, 

se são suscitadas dúvidas relevantes acerva do documento que instrui a petição 

inicial, o indeferimento da produção de prova, em sede de embargos, constitui 

cerceamento à defesa.

Forte nessas razões, pedindo todas as vênias ao i. Ministro Relator, 

divirjo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe 

provimento, com fundamento no art. 255, § 4º, I e III, do RISTJ, para declarar a 

inexigibilidade, em território nacional, de dívida de jogo de azar não autorizada 

pelo Poder Público e, se superada essa preliminar, para anular o acórdão recorrido 

e reabrir a fase instrutória em 1º grau de jurisdição.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Wynn Las Vegas LLC (Wynn) ajuizou 

ação monitória contra Carlos Eduardo de Athayde Buono (Buono), pretendendo 

a cobrança da quantia equivalente a US$ 1.000.000,00 (um milhão de dólares 

norte-americanos), em virtude da emissão de cheques na cidade de Las Vegas, 

no Estado de Nevada, dos Estados Unidos da América.

A sentença julgou o pedido procedente para condenar Buono ao pagamento 

da quantia pleiteada, convertida à taxa de câmbio da data da contratação 

(14.3.2011).

Inconformado, Buono interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado 

provimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sob o fundamento 
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de que é irrelevante a vedação à cobrança da dívida de jogo no Brasil porque o 

débito é reconhecido como válido na norma do país em que constituído, nos 

termos do art. 9º da LINDB, conforme a ementa abaixo transcrita:

Cerceamento de defesa Inexistência. Oitiva de testemunhas, novos documentos 

e perícia Provas inúteis.

Prescrição. Dívida líquida constante de instrumento particular. Prazo 

quinquenal (art. 206, § 5º, I, do Código Civil). Preliminar rejeitada.

Monitória. Cheques emitidos em favor de cassino norte-americano. Prova 

escrita sem efi cácia de título executivo. Dívida de jogo, de cobrança vedada no 

Brasil. Irrelevância. Débito adequado às normas do país em que constituído. 

Art. 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Sentença mantida. 

Recurso desprovido (e-STJ, fl . 517).

Contra esse acórdão, Buono interpôs recurso especial com fundamento no 

art. 105, III, a, da CF, alegando violação dos arts. 42, 64, 330, 365, § 2º, 337, 

535, II e 814 do CPC/1973; 50 da Lei n. 3.688/1941; 9º e 17 da LINDB; 476, 

206, § 3º, e 940 do CC/2002; e, 51 da Lei do Cheque porque (1) o acórdão 

de origem se omitiu sobre os dispositivos legais tidos por violados; (2) houve 

cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento para a produção de 

provas pericial e oral; (3) os títulos originais não foram juntados aos autos, o 

que impede demonstrar que eles foram adulterados; (4) as cópias dos vales 

não são válidas uma vez que houve fraude e dolo em sua assinatura; (5) o 

julgamento antecipado da lide implicou cerceamento de defesa; (6) a matéria 

é de competência da subseção de Direito Privado I do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo (1ª a 10ª Câmaras); (7) os títulos originais devem ser 

juntados para verifi car eventual endosso ou cessão; (8) houve renúncia ao direito 

norte-americano, devendo prevalecer a lei local que reputa ilícita a cobrança de 

dívida oriunda de jogos de azar; (9) não foi provado o direito estrangeiro; (10) a 

pretensão está prescrita; (11) não foram observados os prazos para apresentação 

dos cheques; e, (12) é necessário demonstrar a causa do negócio jurídico.

O Relator, na sessão de 13.12.2016, proferiu seu voto no sentido de negar 

provimento ao recurso especial por não vislumbrar ofensa à ordem pública 

brasileira, pois não há vedação para a cobrança de dívida de jogo diante da 

equivalência entre a lei estrangeira e o direito brasileiro, já que ambos permitem 

determinados jogos de azar, supervisionados pelo Estado, sendo quanto a esses 

admitida a cobrança. Além disso, sustentou que prevalece na análise do caso a 

vedação ao enriquecimento sem causa e a boa-fé.
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A eminente Ministra Nancy Andrighi inaugurou a divergência na sessão 

de 14.2.2017, alegando, preliminarmente, o não cabimento da monitória sob 

o fundamento de que a cobrança de dívida fundada em jogo não é permitida 

pelo direito pátrio e ofende a ordem pública. Nesse sentido, ressaltou que não 

há nenhuma compatibilidade com a ordem pública brasileira a autorização de 

dívidas originadas em jogos de carta realizados em cassinos no estrangeiro, o 

que afasta a possibilidade de equivalência entre as ordens jurídicas.

Após o voto da eminente Relatora, pedi vista antecipada dos autos para 

melhor análise da questão relativa à impossibilidade de acesso do credor 

estrangeiro aos tribunais brasileiros para satisfação de dívida de jogo ou aposta 

resultante de obrigação constituída fora do território nacional.

Compartilho do entendimento de que o cidadão brasileiro que possua 

dívida de jogo autorizado em outro país estará sujeito à jurisdição estrangeira, 

devendo a cobrança ser lá efetivada.

Os documentos que instruíram a monitória submetem a cobrança da 

dívida à jurisdição de Nevada, nos Estados Unidos da América, local em que 

constituída a obrigação, consoante se extrai da tradução juramentada dos 

cheques juntados com a inicial:

Reconheço que a dívida pela qual este instrumento é emitido foi incorrida em 

Nevada; concordo que a lei de Nevada rege a dívida e este instrumento; submeto-

me à jurisdição exclusiva de qualquer tribunal, estadual ou federal, em Nevada (e-STJ, 

fl s. 69/88).

É certo que o direito postulado é disponível, conferindo ao autor da 

demanda a possibilidade de renunciar à legislação que o rege, tornando possível, 

desse modo, submeter sua pretensão ao direito brasileiro.

Mas, ao assim agir, optando pela jurisdição brasileira, o cassino Wynn 

renunciou à aplicação das leis estrangeiras ao invocar fundamentos obrigacionais 

do direito brasileiro para embasar sua pretensão. Além disso, deixou de fazer 

prova do teor e da vigência do direito do local em que constituída a obrigação, 

conforme determina o art. 376 do Novo CPC (com a mesma redação do art. 

337 do CPC/1973).

A renúncia à aplicação das leis do Estado de Nevada implica a análise 

dos pedidos formulados na inicial à luz do direito pátrio, que veda a cobrança 

de dívidas de jogo ou de aposta, conforme se extrai do texto do art. 814 do 

CC/2002: As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento.
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Donde se a causa de pedir se refere à cobrança de dívida de jogo, o pedido 

é juridicamente impossível, em virtude de vedação expressa do ordenamento 

jurídico pátrio.

O art. 17 da LINDB preceitua que não terão efi cácia no Brasil as leis e os 

atos de outro país quando ofenderem a ordem pública interna.

JOSÉ RENATO NALINI cita a defi nição de ordem pública elaborada 

pelo jurista GIUSEPPE VERGOTTINI:

A Ordem Pública é concebida ao mesmo tempo como uma circunstância 

de fato e como um fim do ordenamento político e estatal e nesse sentido a 

encontramos na legislação administrativa, policial e penal como sinônimo de 

convivência ordenada, segura, pacífi ca e equilibrada, isto é, normal e conveniente 

aos princípios gerais de ordem desejados pelas opções de base que disciplinam 

a dinâmica de um ordenamento (Comentários ao Novo Código Civil. Rio de 

Janeiro: Ed. Forense, 2007, p. 280).

No conceito acima colacionado exsurge clara a ofensa à ordem púbica 

na hipótese dos autos, pois não só a cobrança de dívida de jogo é vedada no 

ordenamento brasileiro por norma cogente do art. 814 do CC/2002, como o 

jogo de azar é contravenção penal, conforme disciplina o art. 50 do Decreto-Lei 

n. 3.688/1941. A opção do ordenamento jurídico pátrio foi vedar a cobrança de 

dívida fundada em prática proibida.

A regra do art. 814 do CC/2002 é norma de ordem pública e de interesse 

social, devendo prevalecer sobre a norma alienígena que permite a exploração 

de jogos de azar em cassinos e a consequente cobrança de dívidas oriundas 

dessa atividade. Desse modo, a cobrança de dívidas de jogo ou aposta no Brasil 

encontra limitação nas normas nacionais de ordem pública.

Nesse sentido, perfi lho do entendimento de que a dívida de jogo não 

autorizado no Brasil ofende a ordem pública, impedindo sua cobrança através 

dos órgãos jurisdicionais pátrios, sendo permitida, no entanto, a citação do 

devedor por carta rogatória para que a questão seja julgada pelos tribunais 

estrangeiros eleitos.

Como bem apontou a eminente Ministra Nancy Andrighi em seu voto 

divergente, a circunstância de o STJ conceder exequatur às cartas rogatórias para a 

citação no Brasil de réu em ação de cobrança de dívida de jogo ajuizada em outro país 

de modo algum representa - ou pode representar - acesso direto à jurisdição brasileira 

para a cobrança ou satisfação da dívida de jogo contraída em país estrangeiro.
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Diante da concessão de exequatur às cartas rogatórias pelo STJ, 

não vislumbro que atribuir o efeito da inexigibilidade da dívida aqui seria 

proporcionar o enriquecimento ilícito do devedor, pois remanesce a possibilidade 

de sua cobrança no local em que a obrigação foi constituída, como contratado.

No caso de ser superada essa preliminar, acompanho a divergência para 

reconhecer o cerceamento de defesa.

No processo monitório basta que a prova escrita permita ao órgão judiciário 

deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado. No entanto, no 

caso dos autos, Buono apresentou relevantes objeções à constituição dos cheques 

ou vales juntados com a inicial, que nem sequer são documentos originais, para 

afi rmar que não reconhece a dívida neles lançada.

Dessa forma, remanesce dúvida sobre a matéria fática na qual repousa a 

pretensão, existindo a necessidade de produção de provas no juízo de origem.

Por derradeiro, no que se refere às demais violações da lei federal sobre (1) 

julgamento por órgão incompetente (arts. 42 e 64 do CPC/1973); (2) omissão 

no julgado da origem (art. 535, II, do CPC/1973); (3) prescrição (art. 206, § 3º, 

IV, do CC/2002 e art. 61 da Lei n. 7.357/1985); e, (4) cobrança indevida (arts. 

476 e 940 do CC/2002), acompanho o eminente Ministro Relator.

Nessas condições, pelo meu voto, rogando vênia ao eminente Relator, 

cujo voto traz brilhante e bem fundamentada posição jurídica, acompanho a 

divergência inaugurada pela eminente Ministra Nancy Andrighi para conhecer 

em parte do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento para declarar a 

inexigibilidade, em território nacional, de dívida de jogo de azar não autorizado 

pelo Poder Público. Na hipótese de ser ultrapassada a questão preliminar, 

acompanho a divergência para anular o acórdão recorrido e reabrir a fase 

instrutória em primeiro grau de jurisdição.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Cuida-se de recurso especial 

interposto por Carlos Eduardo de Athayde Buono fundamentado na alínea a 

do permissivo constitucional, no qual se aponta a violação dos arts. 42, 64, 330, 

365, § 2º, 337, 535, II, e 814 do CPC/1973; 50 da Lei de Contravenções Penais 

(Lei n. 3.668/1941); 9º e 17 da LINDB; 206, § 3º, 476 e 940 do CC/2002 e 61 

da Lei do Cheque.
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A par da alegação de omissão quanto a dispositivos legais tidos 

como violados, sustenta o recorrente a impossibilidade jurídica do pedido, 

consubstanciada na pretensão de cobrança de “vales” decorrentes de dívida de 

jogo, que teria sido contraída no estabelecimento da recorrida Wynn Las Vegas 

LLC, localizado no Estado de Nevada nos Estados Unidos da América. Isso 

porque o ordenamento jurídico brasileiro, além de não admitir a cobrança de 

dívidas de jogos de azar, ainda prescreve essa atividade como contravenção 

penal.

Afi rma ainda a existência de nulidades do processo, principalmente, em 

virtude do julgamento antecipado da lide quando havia o pleito de produção 

de prova oral com intuito de demonstrar a existência de fraude e dolo na 

emissão dos referidos “vales”, bem como de ausência de juntada dos documentos 

originais. Acrescenta que a juntada pretendida é imprescindível diante da 

possibilidade de circulação dos referidos títulos, além de aventar a possibilidade 

de alteração quanto aos termos de seu preenchimento.

Ademais, acaso compreendidos os documentos como cheque, tal qual 

sustentado pela recorrida, o prazo prescricional de dois anos estaria consumido, 

inviabilizando a pretensão da ação monitória.

Em substancioso voto, o Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva concluiu 

por negar provimento ao recurso especial. Em apertada síntese, partindo 

do texto do art. 814, § 2º, do atual Código Civil, que, diferentemente do 

Código Civil revogado, admite a cobrança de dívida de jogo lícito, assevera S. 

Excelência que, contraída a dívida em local estrangeiro, onde os jogos são lícitos 

e regulamentados pelo Estado, a dívida deve ser reconhecida em território 

nacional, nos termos dos arts. 9º e 17 da LINDB. Assim, afasta-se a alegação de 

violação à ordem pública nacional.

Quanto às questões processuais, o voto do relator afi rma não ter havido 

cerceamento de defesa tampouco violação de regras processuais. Isso porque 

o Tribunal de origem, assim como o juiz de primeiro grau, entenderam que as 

provas documentais eram bastantes para comprovar a existência da dívida e que 

as alegações de fraude não se mostraram substancial a ponto de demandar a 

dilação probatória. Assim, alterar as conclusões do Tribunal de origem resultaria 

em necessário e vedado reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula 

7/STJ.

Por fi m, no que tange à alegação de prescrição, o relator reconhece que o 

acórdão se encontra em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte 
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Superior no que tange às ações monitórias, o que também afasta a pretensão 

recursal, nos termos do enunciado n. 83/STJ.

Abrindo divergência, a Min. Nancy Andrighi rememorou o fato de que 

a exigência de conformidade com a ordem pública deve ser compreendida 

como impedimento de desacordo com o ordenamento jurídico pátrio e, nesta 

trilha, trouxe ao debate sua compreensão de que as atividades de cassino não 

podem ser equiparadas aos jogos de loteria, regulamentados no Brasil. Traçou 

ainda uma linha distintiva apropriada entre a concessão de exequatur em razão 

de demandas propostas no exterior, que veiculavam pretensão idêntica, e o 

processamento dessas demandas na jurisdição brasileira.

Quanto às questões processuais ventiladas no recurso especial, o voto 

divergente assentou que o direito estrangeiro depende de prova, tornando-

se questão de fato, em relação a qual deve incidir a distribuição estática do 

ônus da prova. Assim, o fato de a sentença e o acórdão terem admitido a 

legislação estrangeira como incontroversa resultaria em violação do art. 337 do 

CPC/1973.

Por fim, acrescenta estar consubstanciado o cerceamento de defesa, 

porquanto o julgamento antecipado da lide é técnica de julgamento a ser utilizada 

com cautela, a fi m de não obstar indevidamente a dilação probatória quando há 

debate acerca da idoneidade do documento utilizado para instrumentalizar a 

ação monitória.

Assim, concluiu a Min. Nancy Andrighi por conhecer parcialmente do 

recurso especial para dar-lhe provimento e declarar a inexigível, perante o 

Judiciário nacional, dívida de jogo de azar e, na eventualidade de se admitir o 

processamento da presente demanda, anular o acórdão recorrido para reabrir a 

fase instrutória.

Essa posição divergente ganhou integral adesão do Min. Moura Ribeiro.

Diante da formação da corrente divergente e das considerações acerca do 

desrespeito ao devido processo legal, pedi vista dos autos para um exame mais 

aprofundado do curso processual.

No que tange à arguição de nulidade do acórdão recorrido, acompanho o 

Relator, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, para não conhecer do recurso especial 

quanto à alegação de ofensa aos arts. 42 e 64 do CPC.

Com efeito, no que concerne à alegação de julgamento por órgão 

incompetente, seu conhecimento não prescinde do exame da distribuição 
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interna de competência prevista no Regimento Interno do Tribunal local, ato 

que não se reveste da qualidade de lei federal.

Do mesmo modo, a exposição coerente das razões de decidir adotadas e 

fundamentadas nas provas e alegações produzidas permitiu ao acórdão recorrido 

solucionar a lide em sua inteireza, ainda que em sentido diamentralmente 

oposto ao pretendido pelo recorrente. Não há, portanto, nulidade decorrente de 

nenhum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973. Assim, também nesse 

ponto, acompanho o voto do relator.

De início, no que diz respeito à divergência acerca da exigibilidade perante 

a jurisdição brasileira da dívida de jogo constituída regularmente em território 

estrangeiro, nota-se que o ponto nodal se refere à interpretação quanto à ofensa 

à ordem pública.

Para o relator, não há diferença essencial entre os jogos realizados dentro 

de cassinos e aqueles admitidos e supervisionados pelo Estado brasileiro, 

como as “raspadinhas”, bingos, loteria, entre outros. Desse modo, tomando em 

consideração o caráter transitório e mutável do que se qualifi ca como ordem 

pública, reconhece que os jogos de azar na atualidade não mantêm o mesmo 

status jurídico e social de outrora.

Com a devida vênia da divergência, comungo desse raciocínio.

Nas palavras do Prof. Irineu Strenger, defi ne-se ordem pública como “[o] 

conjunto de normas e princípios que, em um momento histórico determinado, 

refl etem o esquema de valores essenciais, cuja tutela atende de maneira especial 

cada ordenamento jurídico concreto” (STRENGER, Irineu. Contratos 

internacionais do comércio. 4ª ed. São Paulo: LTr, 2003. p. 138), de modo a 

evitar que “princípios cardinais do direito interno de cada país sejam profanados 

ou que interesses econômicos de um Estado sejam prejudicados” (DOLINGER, 

Jacob. Direito internacional privado: parte geral. 6ª ed. ampl. e atual. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2001. p. 419).

De fato, por longo período de tempo, sob a vigência do Código Civil de 

1916, fi rmou-se o entendimento segundo o qual as dívidas de jogos eram o 

exemplo típico das dívidas naturais, para as quais não se prestava a tutela jurídica 

do Estado. Esse entendimento ainda se sustenta para os casos de jogos ilícitos - 

não autorizados nem regulamentados - realizados no Brasil, os quais tipifi cam 

ainda contravenção penal, nos termos do art. 50, § 3º, da Lei de Contravenções 

Penais (DL n. 3.688/1941).
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Atualmente, contudo, é possível se inferir uma redução quanto à resistência 

social oferecida aos jogos de azar, redução esta que se percebe concretizada 

na via legislativa em razão da redação dada ao art. 814, § 2º, do Código 

Civil de 2002. Como bem sublinhado pelo Relator, Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva, a introdução da ressalva legal à cobrança de dívidas oriundas de jogos 

e apostas legalmente autorizadas acaba por abrir uma porta, na jurisdição 

nacional, às cobranças deste tipo. Assim, mantendo-se a exigência quanto à 

licitude originária da dívida - ou seja, jogos lícitos - será possível sua cobrança 

em território nacional, nos termos do art. 88, I, do CPC/1973 (art. 21, I, do 

CPC/2015).

Nesse diapasão, deve-se enfatizar que obrigações contraídas em território 

estrangeiro são reguladas, salvo convenção expressa entre as partes, pelo direito 

local, por expressa determinação do legislador nacional, conforme dispõe o art. 

9º, caput, da LINDB:

Art. 9º. Para qualifi car e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que 

se constituirem.

Portanto, o afastamento da incidência do direito material brasileiro, ao 

contrário de ferir a soberania nacional, é manifestação dessa mesma soberania, 

devendo o Brasil e, por consequência, a jurisdição nacional reconhecerem a 

submissão de seus nacionais a leis estrangeiras sob as quais voluntariamente se 

obrigaram. Noutros termos, se o recorrente se dirigiu a solo estrangeiro para 

praticar jogos somente lá lícitos e, assim, se obrigou ao pagamento de quantias 

voluntariamente disponibilizadas, não pode se escusar de cumprir a obrigação de 

pagar, que nada tem de imoral ou de ofensiva às leis e costumes nacionais.

Do mesmo modo, entendo descabida qualquer argumentação no sentido de 

que a propositura da ação perante a Justiça brasileira implica numa opção pela 

lei nacional, mesmo porque o texto da lei nacional (retrocitado dispositivo da 

LINDB) não abre nenhum espaço à construção de interpretações acerca de uma 

opção a posteriori pela lei aplicável. Ao contrário, determina o dever de se aplicar 

o direito material do local em que contraída a obrigação, independentemente da 

jurisdição competente.

Ao se exigir que o órgão jurisdicional aplique lei alienígena no 

desempenho de seu munus público, o legislador nacional dotou-o de poder para 

determinar a juntada do direito material aplicável. Assim, como bem assinalou 

o voto divergente da Min. Nancy Andrighi não se exige do juiz nacional o 
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conhecimento da lei estrangeira. Porém, da mesma forma, não se exige do juiz o 

seu desconhecimento: assim é que, seja pelo disposto no art. 14 da LINDB, seja 

pelo texto do art. 337 do CPC/1973, faculta-se ao juiz a exigência da prova do 

texto e da vigência da lei estrangeira.

A jurisdição, por sua vez, é estabelecida em razão do domicílio do devedor 

ou do local onde será cumprida a obrigação (art. 12 da LINDB e 88, I, do 

CPC/1973), e não do local em que contratada ou constituída a obrigação.

Noutros termos, tem-se que a regência da lei do local em que constituída a 

obrigação, ao mesmo tempo que não afasta a jurisdição nacional, também não se 

confunde com as regras instrumentais e processuais. Assim, a lei de regência da 

marcha processual, quando buscada a tutela do direito na jurisdição nacional, é 

o Código de Processo Civil brasileiro. E esse é o ponto central para o desate das 

questões processuais referidas, bem como do prazo prescricional aplicável.

Com efeito, não se controverte nos autos qual seria o direito aplicável 

- se nacional ou estrangeiro - para fi ns de regulação do prazo prescricional 

aplicável. Destarte, a questão devolvida é restrita a defi nir qual prazo previsto 

no ordenamento jurídico nacional é aplicável à hipótese dos autos. Nessa esteira, 

o recorrente assevera que, por se tratar de cheque, segundo a argumentação da 

própria recorrida, deve ser aplicado o prazo prescricional da Lei do Cheque e, 

dessa forma, a pretensão veiculada estaria prescrita.

Por sua vez, o Tribunal de origem assentou, na mesma linha do relator 

deste recurso especial, que a prescrição aplicável deveria seguir o entendimento 

fi rmado para as ações monitórias. De fato, tratando-se de ação monitória, via 

processual típica no direito brasileiro, tem-se assente seu cabimento ainda que 

instruída por títulos prescritos. Isso porque essa via alternativa veio a lume com 

o objetivo primordial de assegurar celeridade à satisfação de créditos para os 

quais não socorreriam a via autônoma da execução. Exige-se, portanto, que seja 

aparelhada por documento que evidencie a existência do crédito, aplicando-se, 

por consequencia lógica, o prazo prescricional defi nido para as pretensões de 

cobranças decorrentes de instrumentos públicos ou particulares.

Essa mesma conclusão foi consolidada pela Segunda Seção do STJ, ao 

julgar recursos especiais mediante a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, em 

casos de ação monitória instruída com notas promissórias e cheques prescritos 

(REsp n. 1.262.056/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 

3.2.2014; e REsp n. 1.101.412/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda 

Seção, DJe 3.2.2014; respectivamente).
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Assim, obsta o provimento do recurso especial quanto ao ponto, nos 

termos do enunciado n. 83/STJ, como bem fundamentado pelo voto do relator.

Resta, por fi m, enfrentar a imprescindibilidade de juntada dos documentos 

originais nas demandas monitórias, bem como as alegações de violação dos arts. 

330 do CPC/1973 e 476 e 940 do CC/2002, segundo a ótica da amplitude de 

conhecimento do rito especial monitório.

Quanto à juntada dos documentos, verifica-se que a presente ação 

monitória foi proposta já na forma de processo eletrônico, em 22.11.2013, 

conforme protocolo constante de sua petição inicial (e-STJ, fl. 1). Assim, 

aplica-se ao caso dos autos a regra disposta no art. 11 da Lei n. 11.419/2006, 

que afi rma ser dever da parte conservar em seu poder o documento original, 

digitalizado para juntada ao processo eletrônico, até o transcurso do prazo de 

ação rescisória:

Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos 

eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida 

nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

§ 1º Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos 

pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, 

pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em 

geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, 

ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou 

durante o processo de digitalização.

§ 2º A argüição de falsidade do documento original será processada 

eletronicamente na forma da lei processual em vigor.

§ 3º Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no § 2º deste 

artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da 

sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para interposição de ação 

rescisória.

No caso sub judice, verifica-se que o recorrente, ao opor embargos 

monitórios, sustentou a existência de adulteração dos documentos juntados 

aos autos porque a data de emissão teria sido preenchida posteriormente 

à sua assinatura. Contudo, conforme bem consignou a sentença, em ponto 

expressamente mantido pelo Tribunal de origem, a possibilidade desse 

preenchimento posterior constava em ressalva escrita de forma clara e ostensiva 

no próprio documento, além de ser admissível nos termos da lei do local de sua 

assinatura.
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Nesse contexto, não se pode inquinar de nulidade o documento, tampouco 

faz-se necessária a juntada original para fi ns de processamento de incidente de 

falsidade, uma vez que a alegação trazida em embargos não é útil para fi ns de 

demonstrar nulidade do documento nem mesmo em tese.

Por outro lado, no que se refere à amplitude do conhecimento inaugurado 

pela oposição dos embargos monitórios, especialmente no que se tange à 

alegação de inexistência da relação jurídica que teria originado os referidos 

documentos, outra parece ser a conclusão.

Com efeito, ao opor os referidos embargos monitórios, o recorrente trouxe 

ao debate situação fática que, acaso comprovada, demonstraria a inexistência 

da dívida representada nos documentos que instruem a ação monitória. Assim, 

a impugnação não fi cou adstrita à natureza de dívida natural proveniente de 

jogos ilícitos segundo o direito brasileiro: afi rma-se que houve a assinatura de 

documentos que inviabilizavam ao recorrente a participação de jogos em outros 

cassinos, trazendo-se como início de prova a existência de self-restriction em 

relação aos estabelecimentos pertencentes ao grupo MGM. Ainda, segundo 

suas alegações, em virtude desses documentos, que teriam sido assinados e 

mantidos sob a guarda da recorrida, se imporia ao recorrente a utilização de 

fi chas disponibilizadas pelo cassino gratuitamente, porém afastando-se o direito 

a qualquer prêmio decorrente da utilização dessas mesmas fi chas.

Ressalta-se, desse modo, que há alegação nos embargos de que os 

vales ou cheques, qualquer que seja a natureza do documento utilizado para 

instrumentalizar a ação monitória, eram créditos “fi ctos” (e-STJ, fl . 112) e não 

representavam o real comprometimento do recorrente com uma obrigação de 

pagar perante a recorrida.

Por sua vez, ao contestar os embargos (e-STJ, fl s. 270-298), a recorrida 

trouxe impugnação genérica quanto a esses fatos expostos. Isso porque sua 

resposta reiterou a validade da dívida de jogo segundo as regras do local de 

constituição da obrigação e a ausência de documentos que comprovassem o 

pagamento, ainda que parcial, do débito. Contudo, quanto à tese de crédito 

fi ctício, limitou-se a asseverar a inexistência de prova da “self-restriction” e de 

seus alegados efeitos sobre a existência e validade da obrigação materializada 

nos títulos sub judice. A alegação sintética, consubstanciada em um único 

parágrafo, encontra-se assim redigida (e-STJ, fl . 297):

Como já amplamente aduzido, os supostos documentos juntados pelo 

embargante são imprestáveis, tanto em sua forma, quanto em seu conteúdo. 
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Trata-se de mera cópia de alguma coisa. Não foram registrados para ter efeito 

perante a Justiça brasileira, conforme a Lei de Registro Público brasileira. Possuem 

conteúdos e partes estranhas ao processo, pois a mencionada “auto restrição” 

se refere a outro cassino e não ao cassino ora embargado. Prova, inclusive, que 

em relação ao embargado, o embargante não possuía qualquer “auto restrição”, 

seja lá o que isso quer dizer, pois a consequência da “auto restrição” também não 

restou demonstrada.

Soma-se a estas considerações ainda a alegação de desnecessidade de 

dilação probatória quanto à origem da dívida objeto de cobrança via ação 

monitória, concluindo se tratar de matéria estritamente jurídica, a propiciar o 

julgamento conforme o estado do processo.

De fato, a jurisprudência do STJ é pacífi ca no sentido de dispensar ao autor 

de ações monitórias a dedução e comprovação da causa debendi de títulos cuja 

satisfação é pleiteada. Todavia, essa mesma jurisprudência, atenta à necessidade 

de respeito ao contraditório, o qual é diferido porém não afastado ex lege, é 

igualmente assente quanto à possibilidade de inauguração do debate amplo 

quanto à origem da dívida, bem como suas eventuais nulidades originárias, com 

a necessidade de se assegurar ampla dilação probatória. Nesse sentido (sem 

destaques no original):

Processual Civil. Ação monitória. Cheque prescrito. Documento hábil à 

instrução do pedido. Embargos. Prova de inexistência da causa debendi Revisão 

impossível no âmbito do STJ. Súmula n. 7.

I. A jurisprudência do STJ é assente em admitir como prova hábil à comprovação 

do crédito vindicado em ação monitória cheque emitido pelo réu cuja prescrição 

tornou-se impeditiva da sua cobrança pela via executiva.

II. Para a propositura de ações que tais é despicienda a descrição da causa 

da dívida. Todavia, opostos os embargos, abre-se amplo contraditório. 

Descaracterizado o crédito mediante o cotejo probatório realização nas instâncias 

ordinárias, impossível o seu reexame nesta Corte, em razão do óbice do verbete n. 

7 da Súmula do STJ.

III. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 471.392/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 

2.6.2003, p. 303)

Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso especial. Ação 

monitória fundada em cheques prescritos. Embargos monitórios para discussão 

da causa debendi. Reconhecimento da inexigibilidade dos títulos. Decisão que 

negou seguimento ao recurso especial por incidência do enunciado n. 7 da 

Súmula do STJ. Insurgência da autora/embargada.
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1. “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do 

emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da 

cártula” (REsp 1.094.571/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, 

julgado em 04.02.2013, DJe 14.02.2013).

2. No entanto, embora não seja exigida a prova da origem da dívida para 

admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, nada impede que 

o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a causa debendi.

3. No caso concreto, o Juízo de primeiro grau admitiu a ação monitória, mas 

julgou procedentes os embargos monitórios, por entender não demonstrada a 

origem da dívida. Não pode esta Corte, pois, na via estreita do recurso especial, 

reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos para chegar a conclusão 

distinta, em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

4. Não cabe falar em autonomia de títulos prescritos, uma vez que, com a 

prescrição, desaparece a abstração decorrente do princípio da autonomia e 

opera-se a perda da cambiariedade do título.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.115.609/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, 

DJe 25.9.2014)

Direito Civil e Processual Civil. Agravo interno. Ação monitória fundada em 

cheque prescrito. Oposição de embargos à monitória suscitando a perda da 

pretensão. Possibilidade. Cheques que embasam a ação emitidos entre 30 de 

julho de 2000 e 2 de janeiro de 2001, para pagamento de mensalidade escolar. 

Ação ajuizada em 12 de maio de 2005. Débitos contraídos na vigência do Código 

Civil de 1916, que dispunha ser ânua a prescrição. Reconhecimento da prescrição, 

tanto pelo ângulo cambiário quanto da obrigação subjacente, representada 

pelos títulos de crédito. Temas enfrentados, por ocasião do julgamento do REsp 

1.101.412/SP (sob o rito do art. 543-C do CPC/1973), sufragando a mesma tese 

consubstanciada na Súmula 503/STJ.

1. Por um lado, é bem de ver que, por ocasião do julgamento do REsp 

1.101.412/SP (sob o rito do art. 543-C do CPC/1973), sufragando a mesma tese 

consubstanciada na Súmula 503/STJ [enunciado aprovado na mesma Sessão 

de julgamento], foi expressamente ressalvado que é fora de dúvida que não é 

o tipo de ação - de conhecimento em sua pureza ou monitória - utilizada pelo 

credor que define o prazo prescricional para a perda da pretensão e, sendo 

incontroverso que a ação foi ajuizada após o prazo das ações de natureza cambial, 

evidentemente a pretensão concerne ao crédito oriundo da obrigação causal 

(negócio jurídico subjacente); todavia, por se tratar de procedimento monitório, 

não é razoável exigir que o prazo (em abstrato) para ajuizamento dessa ação seja 

defi nido a partir da relação fundamental.

2. Por outro lado, como no procedimento monitório há inversão do contraditório, 

por isso dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula 
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de cheque prescrito, o prazo prescricional para a ação monitória baseada em 

cheque sem efi cácia executiva, é o de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, I, 

do Código Civil/2002 - a contar do dia seguinte à data de emissão estampada 

na cártula. Porém, nada impede que o requerido, em embargos à monitória, 

discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da 

prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modifi cativos ou extintivos 

do direito do autor.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.452.757/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

DJe 18.10.2016)

Nesse mesmo sentido, milita Cândido Rangel Dinamarco, ao lembrar a 

natureza jurídica de ação declaratória incidental dos embargos monitórios, os 

quais são encerrados por sentença de mérito apta a fazer coisa julgada material, 

inviabilizando o debate posterior acerca da existência e validade do título 

(Instituições de direito processual civil, v. III, 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2009, p. 795-797). Por essa trilha, ao oferecer os embargos e ampliar o debate 

para abarcar o contexto fático que originou a dívida posta em juízo, impõe-

se, a princípio, a abertura da via probatória, somente dispensável quando se 

tratar de questão de fato e de direito cuja produção de prova em audiência 

seja desnecessária ao prudente critério do juiz, nos termos do art. 330, II, do 

CPC/1973.

Assim, quanto à necessidade de produção de provas, a fi m de demonstrar 

a ocorrência de cerceamento de defesa, admite-se a revisão por esta Corte 

Superior, exclusivamente, quando verifi cada que, a despeito do indeferimento 

de sua produção, a questão foi decidida a partir de aplicação de métodos 

decorrentes da inexistência de prova das alegações. Nesse sentido:

Processual Civil. Enunciado Administrativo n. 03/STJ. Produção de prova. 

Indeferimento. Julgamento antecipado da lide. Constatação de ausência de 

prova. Cerceamento de defesa.

1. Confi gura-se cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de 

prova requerida pela parte para comprovar suas alegações e julga antecipadamente 

a lide contrariamente a essa parte, fundamentando-se na ausência de provas (AgRg 

no REsp 1.408.962/PE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 

29.04.2016), tal como ocorrido.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 968.593/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 3.4.2017)
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Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. Dano ambiental. Prova 

pericial postergada para a fase de liquidação de sentença. Ação civil pública. 

Julgamento antecipado da lide. Violação ao princípio do contraditório e da 

ampla defesa. Matéria de natureza fática, e não apenas de direito. Necessidade 

de produção de prova pericial. Ofensa ao art. 330, I do CPC. Retorno dos autos à 

origem.

1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado 

da lide, mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito 

ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute 

supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia 

hidrográfi ca do Rio Paraíba do Sul.

2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, 

sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, 

requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento 

antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes.

3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à 

origem para realização da prova pericial.

4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da 

Terra.

(REsp n. 1.603.035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 

31.3.2017)

Recurso especial. Ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda 

de imóvel e nulidade de escritura. Competência do juízo universal da falência. 

Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Nulidade 

processual reconhecida.

.................................................................................................................

4. É fi rme a jurisprudência do STJ no sentido de que confi gura cerceamento de 

defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga 

antecipadamente a lide.

5. Na hipótese, verifi ca-se que o magistrado de piso julgou antecipadamente 

a lide, valendo-se do art. 330, I, do CPC/1973, “por prescindir de maior dilação 

probatória” e por entender “sufi ciente para o julgamento antecipado da lide os 

documentos juntados pelas partes nestes autos”, mas, por outro lado, acabou 

julgando improcedente o pedido formulado na demanda que objetivava a 

nulidade da permuta, por ausência de prova do direito alegado, caracterizando 

inarredável cerceamento de defesa.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.554.361/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 

15.3.2017)
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No caso dos autos, embora a sentença e o acórdão não tenham 

fundamentado suas razões de decidir exclusivamente na ausência de provas, fi ca 

evidente que as conclusões quanto à matéria fática deduzida pelo recorrente 

foram alcançadas tão somente com apoio em máximas da experiência comum, 

questionáveis na hipótese dos autos.

Com efeito, quanto às questões fáticas em tela, assim fundamentou a 

sentença (e-STJ, fl s. 322-323):

Afasto, aqui, as alegações do autor de que, em primeiro lugar, teria assinado 

os documentos cansado, e mediante condição de poder revisá-los, eis que, 

inexistem quaisquer documentos aptos a comprovarem a existência de tal 

condição resolutiva; e, segundo, de que haveria outro documento semelhante, 

mas que se referisse à requerida. O autor afirma, em seus embargos, que “O 

Embargante foi convidado pelo Embargado para participar de um campeonato 

em março de 2011 (...)”. Restaria contraditório, entretanto, que tendo convidado 

o requerido a participar de um campeonato de jogos em seu estabelecimento, a 

primeira providência do requerente tenha sido justamente compeli-lo a assinar um 

termo que o impedisse de jogá-los.

Também desprovida de sentido a afirmação de que “Como o Embargante 

foi convidado pelo Embargado para ser seu jogador exclusivo, ele, portanto, 

também teria que “fazer média” [realizar gastos no cassino], mas não ganharia 

nem perderia qualquer coisa com isso”. Ora, o objetivo em convidar indivíduos 

a realizar jogos em um cassinos é exatamente o de que eles realizem gastos no 

estabelecimento; dessa forma, não faria sentido que a primeira atitude do próprio 

cassino tenha sido evitar esses gastos, mediante uma self-restriction order.

Por fim, cabe destacar que, caso o requerido tenha, de fato, assinado um 

documento idêntico referente à sociedade empresária requerente, consta à 

cláusula 3, na tradução juramentada, que “Concordo ainda que esta solicitação 

de autolimitação não obriga as (ilegível) da MGM Resort International a devolver 

nenhum recurso que eu tenha apostado antes ou após a data de início de 

vigência desta solicitação de autolimitação” (g. n.). Assim, mesmo que subsistente 

a auto-limitação, ela não obriga a requerente a devolver recursos eventualmente 

utilizados pelo autor.

O acórdão, por sua vez, manteve a conclusão do Juízo de primeiro grau 

com os seguintes fundamentos (e-STJ, fl . 522):

Nem é verossímil a tese de suposto convite gratuito da apelada, para que ele 

pudesse jogar gratuitamente em troca apenas de sua presença, como suposto 

chamariz para torneios de pôquer organizados naquele estabelecimento.
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É comum que os cassinos norte-americanos realmente concedam a 

frequentadores habituais transporte gratuito e luxuosa hospedagem, dentre 

outras regalias. O objetivo, contudo, é pura e simplesmente obter retorno pelos 

gastos do jogador. Assim como, nos célebres dizeres do economista Milton 

Friedman, “não há almoço de graça”, com maior razão não há diversão e luxo 

gratuitos. Os convites para fi guração gratuita se limitam a personalidades muito 

famosas do que não é o caso.

De fato, nosso direito há muito se compraz com as presunções judiciais, 

entre as quais se disciplinou expressamente a utilização das regras de experiência 

comum ou técnicas, nos termos do art. 335 do CPC/1973. Entretanto, essas 

regras não são meios de prova, mas mero cimento utilizado para unir os indícios 

aos fatos essenciais do processo. Na lição de Dinamarco, “[c]onstituem processos 

de raciocínio dedutivo que levam a concluir que um fato aconteceu, quando se 

sabe que outro haja acontecido” (op. cit., p. 125). Porém, na medida em que 

não se realizam mediante a participação dos litigantes em contraditório, não 

são aptos, por si só, a substituir a atividade probatória provocada pelas partes, 

mormente quando se trata de matéria de fato, como no caso dos autos.

Ademais, é questionável a aplicação de máximas da experiência para 

deduzir a não ocorrência de fatos estranhos ao cotidiano do homem comum 

brasileiro. Não se pode ignorar que as regras de experiência têm sua essência 

ancorada em generalizações formadas no seio da sociedade e, portanto, 

manifestam o reconhecimento do juiz quanto a valores que circundam a vida 

ordinária da sociedade em que inserido, conceitos que variam substancialmente 

de acordo com o tempo e o espaço. Os fatos dos autos - convite para participação 

em campeonatos de poker organizados por cassinos internacionais - estão 

razoavelmente distantes da vida do homem médio brasileiro, especialmente por 

se tomar em consideração que nem sequer são fatos admitidos legalmente no 

Brasil.

Assim é que, embora o artigo 330 do CPC preconize que o Juiz possa 

conhecer diretamente do pedido, quando a questão de mérito for unicamente de 

direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova 

em audiência, entendo não ser este o caso dos autos. Além de a matéria posta 

em exame possuir natureza eminentemente fática, foi requerida a produção 

de prova oral e a recorrida não negou especificamente os fatos narrados 

pelo recorrente, embora tenha os tornado controvertidos por meio de sua 

argumentação, reiterando a validade dos documentos e a existência da dívida.
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Neste caso, a prolação de sentença pelo Juízo de primeiro grau de 

forma antecipada, indeferindo as provas requeridas, para, após, julgar com 

respaldo exclusivo em máximas da experiência, feriu o direito do recorrente ao 

contraditório e à ampla defesa.

Com esses fundamentos, acompanho parcialmente o relator, Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva, pedindo sua mais respeitosa vênia, para dar parcial 

provimento ao recurso especial, a fi m de reconhecer tão somente que a presente 

lide não comporta julgamento antecipado, ante a necessidade de dilação 

probatória, tendo havido, portanto, a alegada ofensa ao artigo 330, I, do CPC.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Eminentes Colegas, pedi vista 

dos autos em face da divergência entre os eminentes membros desta Terceira 

Turma em relação à possibilidade de cobrança, no Brasil, mediante ação aqui 

intentada, de dívida de jogo contraída em cassino localizado em país estrangeiro 

em que a atividade é inegavelmente lícita e, em um segundo momento, 

superada a questão da impossibilidade jurídica do pedido, contrastaram-se os 

entendimentos acerca da ocorrência de cerceamento de defesa.

Em relação à primeira das questões, os Ministros Ricardo Cueva, relator, 

e Marco Aurélio Bellizze, consonam no sentido da possibilidade jurídica do 

pedido de cobrança, enquanto, de outro lado, a Ministra Nancy Andrighi e o 

Min. Moura Ribeiro reconhecem a sua impossibilidade jurídica.

Tangente ao cerceamento de defesa, o eminente Ministro relator o afasta, 

primeiro, por reconhecer que a jurisprudência dominante nesta Corte Superior 

o tem por desnaturado quando a instância de origem analisa a alegação, 

superando-a com base na produção de outras provas no transcurso da ação, e, 

segundo, por entender atraído o enunciado 7/STJ.

Os demais integrantes, no entanto, identificam a impossibilidade do 

presente julgamento antecipado da lide em face dos relevantes argumentos, 

todos de fundo eminentemente fático, a merecerem melhor esclarecimento 

mediante dilação probatória.

Inauguro o voto pela questão prejudicial, qual seja, a existência ou não de 

impossibilidade jurídica do pedido.
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Atento à moldura fática traçada pelas instâncias de origem, merece realce 

que o recorrente, servidor aposentado do Ministério Público de São Paulo, 

veio a ser cobrado, mediante a presente ação monitória ajuizada pela sociedade 

empresária Wynn Las Vegas LLC, por dívida contraída em cassino localizado 

na cidade de Las Vegas, no Estado de Nevada, nos Estados Unidos da América, 

no valor de U$ 1.000.000,00 (hum milhão de dólares), isso em conformidade 

com cinco “vales” emitidos pelo recorrente a totalizar U$ 1.040.000,00, sendo 

que deste total já teriam sido adimplidos U$ 40.000,00, segundo a inicial.

Em dupla conformidade, o juízo sentenciante, em julgamento antecipado, 

e o acórdão recorrido afi rmaram o direito à cobrança do referido crédito, isso 

com base no art. 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

(LINDB), fazendo aplicar as regras estrangeiras a disciplinarem a presente 

obrigação de pagar quantia certa, defi nindo-a como lícita e, ainda, plenamente 

representável mediante o que se denominou de vales/markers (com efi cácia de 

cheques), alegadamente emitidos para a participação de torneio que ocorreria no 

cassino credor.

De pronto, manifesto aceder aos judiciosos votos do relator, Ministro 

Cueva, e do Ministro Bellizze no que tange à preliminar, reconhecendo 

a possibilidade jurídica da cobrança da dívida contraída em cassino norte 

americano mediante a presente ação monitória.

Antes da análise das normas de direito internacional privado, relembro 

que a pretensão de cobrança de dívidas de jogos não regulamentados no Brasil 

é destituída de ação de direito material e, assim, não poderia, consoante o art. 

814 do CCB, ser exercitada, seja mediante execução de títulos emitidos para 

representá-las, seja mediante ação monitória ou mesmo ação ordinária.

Consubstanciam, pois, exemplo de débito sem responsabilidade, ou, como 

expõem os germânicos, obrigações em que presente o shuld, mas não o haftung, 

e, ainda, os romanistas, a reconhecerem a existência do debitum, mas não da 

obligatio.

Essa, sem dúvida, seria a solução, acaso, na espécie, diante das normas de 

direito internacional privado, as regras aplicáveis fossem as brasileiras e não as 

alienígenas.

Todavia, segundo o disposto no art. 9º da LINDB, é a legislação do Estado 

de Nevada, nos Estados Unidos, que qualifi cará e regerá as obrigações que lá se 

constituíram.
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E, aqui, a controvérsia se concentra, especialmente, em face de o art. 17 da 

LINDB estabelecer que “As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer 

declarações de vontade, não terão efi cácia no Brasil, quando ofenderem a soberania 

nacional, a ordem pública e os bons costumes”.

Consoante os votos dos e. Ministros Nancy Andrighi e Paulo Moura 

Ribeiro, a cobrança de dívida oriunda de jogo, por afrontar a ordem pública 

nacional ou, também, por se ter renunciado à aplicação das leis estrangeiras com 

a propositura da ação em solo brasileiro, argumento acolhido no voto do Min. 

Moura, afastaria a incidência das normas norte americanas, fazendo incidir a 

vedação prevista no ordenamento pátrio.

Não deixo de salientar que, dentre os assim denominados “jogos de azar”, 

e, aqui, refi ro-me não somente àqueles que possam ser levados a efeito em 

cassinos, mas também àqueles que são regulamentados no Brasil (do que o turfe 

e as loterias são exemplo), o jogo de pôquer, enquanto jogo de cartas, quiçá 

seja aquele que menos tenha por determinante a álea, ou, utilizando o termo 

vulgarizado, o elemento “azar”.

Na concretização do tipo previsto no art. 50 da Lei de Contravenções 

Penais, o Decreto-Lei n. 3.688, estabeleceu o legislador da década de 1940, 

tipifi car essa contravenção a conduta de: “Estabelecer ou explorar jogo de azar em 

lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele:”. 

A concretização segura da hipótese legal dependeria, consoante o § 3º, estar-se 

diante de “a) jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente 

da sorte.

Daniel Carnacchioni, no seu Curso de Direito Civil, contratos em espécie (1ª 

ed. em e-book, ed. RT, São Paulo, 2015, item 19.2), acerca dos jogos proibidos e 

tolerados endereça o seu entendimento nos seguintes termos:

Orlando Gomes, de forma precisa, ressalta a diferença entre o jogo proibido e 

aqueles jogos que caracterizam como obrigação natural:

“O credor de dívida de jogo proibido não tem o direito de reter o que recebeu. 

A esse recebimento falta causa, precisamente porque o contrato é nulo de pleno 

direito. Por outro lado, embora imperfeita, porque desprovida de sanção, a 

obrigação natural tem um fi m moral e seu suporte psicológico é a convicção 

de que deve ser cumprida porque assim manda a consciência. A prática de ato 

ilícito não pode gerar uma obrigação com semelhante fi nalidade, nem desperta o 

sentimento de que é desonroso o inadimplemento”.
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E arremata:

“A dívida oriunda de contrato de jogo proibido poderia ser repetida, por 

constituir enriquecimento sem causa. O pagamento seria indevido, por ter como 

causa contrato nulo” (Contratos, p. 529).

Por outro lado, há os jogos permitidos, que se subdividem em jogos tolerados 

e autorizados.

No jogo tolerado, há a denominada obrigação natural. Não há poder de 

exigibilidade da dívida por parte do credor, mas em caso de pagamento 

voluntário, este é considerado devido e, por isso, não dá ensejo à repetição. É o 

que dispõe o art. 814, § 2º do CC: “O preceito contido neste artigo tem aplicação, 

ainda que se trate de jogo não proibido, só se excetuando os jogos e apostas 

legalmente permitidos”. O devedor, portanto, não tem o direito de repetição. 

Trata-se de obrigação natural.

Os jogos tolerados são aqueles que não dependem exclusivamente da sorte, mas 

também de certas habilidades dos jogadores e contendores. Não são autorizados e 

tampouco proibidos. É o caso dos jogos de carta que, de alguma forma, é cultural, em 

especial no Brasil. São jogos de divertimento, que o Estado não quer estimular, mas 

que também não faz qualquer repressão.

Não há disciplina jurídica sobre os seus efeitos e, por isso, seus créditos não 

podem ser exigidos, ainda que a dívida não seja ilegítima.

Portanto, os jogos tolerados originam obrigação natural, razão pela qual o 

contrato de jogo tolerado é lícito.

Nesse mesmo sentido, Nelson Nery e Rosa Maria Nery (in Código Civil 

Comentado, Ed. RT, comentário ao art. 814 do CCB):

Classifi cação dos jogos e apostas. Autorizados: são os regulados por lei. Neles 

não se aplicam as regras do CC (CC 814 § 2º). Permitidos: são os que consistem em 

mero passatempo ou diversão, havendo, porém, o risco de que se tornem vícios 

desastrosos, como alguns jogos de cartas que dependem de um misto de álea e 

estratégia. Não obrigam a pagamento. Proibidos: jogos de azar (LCP 50) e outros 

expressamente vedados por lei. Também não obrigam a pagamento (cf. Nery-

Nery. instituições DC, v. III, n. 189, citando Caio Mário da Silva Pereira).

E, ainda, Cláudio Luiz Bueno de Godoy (in Código civil comentado: 

doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 20 ed. Barueri, SP: 

Manole, 2008, p. 840):

Afi nal, são distinguíveis os jogos proibidos, autorizados ou tolerados. Jogos 

ou apostas autorizados, como as loterias [Decreto-Lei n. 204/1967], ou o turfe 

[Lei n. 7.294/1984], são lícitos e geram efeitos jurídicos normais, erigindo-se 
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em obrigações perfeitas. É o que se prevê no § 2º, segunda parte, do preceito 

em exame [...]. Jogos ou apostas proibidos são, por exemplo, as loterias não 

autorizadas, como o jogo do bicho, ou os jogos de azar referidos pelo art. 50 da 

Lei das Contravenções Penais. Mas, há também os jogos tolerados, de menor 

reprovabilidade, em que o evento não depende exclusivamente do azar, mas 

igualmente da habilidade do participante, como alguns jogos de cartas. Por isso, 

a legislação não os proíbe, por considerá-los uma diversão sem maior proveito, 

mas pelo mesmo motivo não lhes emprestando a natureza de obrigação perfeita. 

Pois, como se expressa no Código Civil, no ‘caput’ e nos parágrafo do artigo em 

comento, salvo se autorizados, os jogos e apostas não induzem obrigação coativa 

que possa ser juridicamente exigida, muito embora não caiba ao devedor que 

voluntariamente tenha pago dívida daí originária postular a repetição de quanto 

pagou, salvo se, como adiante se referirá, esse pagamento prejudicou menor ou 

interdito.

A par deste relevante argumento, se estaríamos ou não diante do tipo do 

art. 50 da Lei de contravenções, por ser jogo tolerado e não proibido, em face 

da obrigação provir de carteado, a difi culdade que remanesce do que nos autos 

está - impressionando o fundamento utilizado pelo eminente Ministro Cueva e 

referendado pelo Min. Bellizze - é a de que o Estado Brasileiro, paradoxalmente, 

acaba, ele próprio, por enfraquecer a sustentada nocividade dos jogos puramente 

de azar e, assim, a alegada violação da ordem pública, ao institucionalizar as 

loterias e o turfe, autorizando-os e regulando-os.

Aliás, a escalada de apostas em loterias no Brasil, que se evidencia mediante 

o crescimento geométrico das arrecadações noticiadas diuturnamente pela Caixa 

Econômica Federal, traduz sentimento coletivo no sentido da aceitação aos 

referidos jogos, ao contrário de identifi car afronta à ordem pública, às liberdades 

individuais ou à pessoa humana.

O recorrente, na sua contestação, isso à fl. 111, ao discorrer de onde 

adviriam os referidos cinco vales cuja pretensa obrigação de pagar é, agora, 

objeto da presente ação monitória, reconhece que o seu hobby é jogar pôquer 

em lugares onde essa atividade é lícita.

Ora, é pessoa de destacados conhecimentos jurídicos, pois membro 

aposentado do Ministério Público Estadual de São Paulo, possui invulgar 

desenvoltura no comércio jurídico, inclusive internacional, e, ainda, plena ciência 

dos negócios por ele celebrados em solo estrangeiro, já que expressa ser seu 

hobby jogar pôquer e, especialmente, ter sido convidado a participar em torneio 

realizado em cassino situado no exterior.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

408

Nesse panorama, pouco dialoga com a boa-fé objetiva, a conduta de se 

visitar estado soberano para lá, em conformidade com as leis deste outro país, 

contrair obrigação que, no sentir deste relator, não aberra ao senso comum, nem 

ao ordenamento jurídico brasileiro, e retornar ao Brasil deixando, alegadamente, 

de adimpli-la, e, ainda, tentar se escusar do seu pagamento mediante a alegação 

de uma pretensa impossibilidade de cobrança em solo brasileiro.

Essa conduta revela, de pronto, prática vedada pelo ordenamento, já que 

confi gura enriquecimento sem causa por parte do inadimplente.

Paira, ainda, atualmente, alguma dúvida acerca da tipicidade material do 

art. 50 da Lei de Contravenções Penais, isso pela ausência de maior ofensividade 

da conduta, em face do princípio da proporcionalidade e, ainda, da aposição do 

direito penal como ultima ratio para a solução dos confl itos humanos.

No Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, tem-se, modo 

reiterado, afastado a tipificação material desta conduta, o que gerou o 

reconhecimento de repercussão geral por parte do Excelso Pretório acerca da 

questão, isso sob a pena do eminente Min. Luiz Fux, no RE 966.177/RS, que 

ainda não fora objeto de julgamento.

Assim como o fi zeram o relator e o Min. Bellizze, gizo que o conceito de 

ordem pública é fl uido e se altera com o passar do tempo, estando vinculado aos 

valores do momento histórico em que se vive, isso com apoio na lição de Irineu 

Strenger, citada no voto do Min. Bellizze.

A lei não estabelece o conceito de ordem pública.

A sua aplicação, no entanto, mantém estreita atenção ao interesse público, 

seja da coletividade, seja da administração.

Essa é a orientação dos professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Nery, in Manual de Direito Civil:

O conceito de ordem pública é conceito legal indeterminado, que depende 

de concretização em cada caso que se apresenta ao Juiz. Mas, de modo geral, 

pode-se identificar a ordem pública com a presença de interesse público, 

quer no sentido primário, como somatório dos interesses gerais da coletividade, 

como também em sentido secundário, como o interesse do ente público, seja da 

administração indireta ou direta.

Relembram, ainda, estes notáveis civilistas, a lição de Hely Lopes Meireles:

O conceito de ordem pública não se restringe apenas à estabilidade das 

instituições, pois abrange e protege também os direitos individuais e a conduta 
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lícita de todo cidadão, para a coexistência pacifi ca na comunidade. Tanto ofende a 

ordem pública a violência contra a coletividade ou contra as instituições em geral, 

como o atentado aos padrões éticos e legais de respeito à pessoa humana (Hely 

Lopes Meirelles. “Polícia de Manutenção da Ordem Pública e suas Atribuições” 

In: José Cretella Jr. (org.). Direito Administrativo da Ordem Pública, 3. ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 1998, p. 93).

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar Jr. em artigo acerca do 

recurso especial e as questões de ordem pública, publicado na Revista de 

Processo, vol. 132/2006, p. 273 - 288, também ressaltou, com base em vários 

pensadores do direito, esta dinamicidade do seu conceito, apresentando algumas 

muito apropriadas conclusões:

A partir da idéia de SATTA, para quem a ordem pública é um elemento fundante 

da ordem jurídica, posso dizer que o ordenamento existe para estabelecer uma 

ordenação da vida social. A ordem que resulta do sistema jurídico é a ordem 

pública, isto é, uma certa ordem que o Estado considera indispensável para a vida 

social.

Não é um conceito estático, mas dinâmico e externo, que varia conforme as 

circunstâncias de tempo e de lugar. É conceito conjuntural, não é genérico nem 

absoluto. Assim, atualmente, a tutela da dignidade da pessoa humana é de ordem 

pública, e também o respeito ao meio ambiente, temas novos que agora podem 

ser considerados como determinantes de questões de ordem pública. O que hoje 

não é, amanhã poderá sê-lo, como o número de fi lhos, a transgenia etc.

Ordem pública pode servir a duas finalidades: (a) como um princípio que 

auxilia o intérprete na defi nição de leis ou de questões, a fi m de estabelecer se elas 

são ou não de ordem pública; (b) como uma cláusula geral, expressão de valores 

jurídicos e metajurídicos, a qual autoriza o aplicador a formular uma norma 

concretizada para o caso, e com ela qualifi car condutas, dizendo-as adequadas ou 

contrárias à ordem pública. Com ela o juiz pode eliminar certos direitos e impor 

obrigações: a ordem pública concede direitos e impõe limites às atividades dos 

indivíduos, sendo que certos comportamentos podem não infringir lei alguma, 

mas mesmo assim serem contrários à ordem pública.

Como princípio e como cláusula geral, não se pode dizer a priori o que é e o que 

não é de ordem pública. Penso que o melhor caminho para nos aproximarmos do 

nosso objeto (ordem pública) é o método da “argumentação dialética moderna”, 

de que nos fala VIEHWEG.

Com alguns topoi ou lugares comuns - alguns deles arrolados por PERELMAN 

- e com os lugares específicos da ordem jurídica, recebidos como premissas 

adequadas ao exame de cada situação, poderemos conceituar o que seja lei de 

ordem pública, ou questão de ordem pública.
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É o que me proponho a fazer a seguir.

Se o ordenamento jurídico pré-define o que é ordem pública, não há 

difi culdade para o intérprete, que dessa disposição apenas deve extrair os efeitos. 

Ocorre que nem sempre o legislador menciona que a nova lei é de ordem pública, 

ou que tais ou quais questões sejam de ordem pública. Surge então a difi culdade 

para a qualifi cação do objeto.

7. A Lei de Introdução ao Código Civil reza, no seu art. 17: As leis, atos e 

sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão 

efi cácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os 

bons costumes.

Ao tratar do conceito de leis de ordem pública, BEVILÁQUA defi niu:

são as que, em um Estado, estabelecem os princípios, cuja manutenção 

se considera indispensável à organização da vida social, segundo os preceitos 

do direito

Ao que acrescentou SERPA LOPES: “O seu característico principal é a 

inderrogabilidade: não pode ser afastada pela vontade do interessado”.

No direito material, são arroladas como sendo de ordem pública as leis sobre a 

cidadania, o direito de família, os direitos da coletividade, as leis fi scais, etc.

STRENGER, ao distinguir ordem pública interna de ordem pública internacional, 

explicou:

Uma lei é de ordem pública interna sempre que o acordo entre as partes não 

pode afastar suas conseqüências; sempre que estas são inarredáveis ainda que as 

partes diretamente interessadas no litígio o desejem.

MAXIMILIANO, na sua obra clássica, acentuou a importância do interesse 

público para a compreensão do tema:

Consiste no seguinte: entre as primeiras, o interesse da sociedade 

coletivamente considerada sobreleva a tudo, a tutela do mesmo constitui 

o fi m principal do preceito obrigatório; é evidente que apenas de modo 

indireto a norma aproveita aos cidadãos isolados, porque se inspira antes 

no bem da comunidade do que no do indivíduo; e quando o preceito é 

de ordem privada sucede o contrário: só indiretamente serve o interesse 

público, à sociedade considerada em seu conjunto; a proteção do indivíduo 

constitui o objetivo primordial. Os limites de uma e de outra espécie têm 

algo de impreciso. (...) Consideram-se de ordem pública as disposições que 

se enquadram nos domínios do Direito Público; entram, portanto, naquela 

categoria as constitucionais, as administrativas, as penais, as processuais, as 

de polícia e segurança, e as de organização judiciária
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Escreveu TOLEDO sobre a lei de ordem pública:

Ordem pública é toda a matéria relativa imediatamente ao interesse 

coletivo (e apenas mediatamente privado), de relevância social (e não 

somente para a regência das relações dos particulares entre si), voltada 

para a realização do bem comum. (...). Se, a partir da interpretação da lei 

mediante os cânones hermenêuticos da objetividade, da totalidade, da 

atualidade e da adequação, identifi ca-se que ela trata de matéria atinente 

não ao interesse privado imediatamente, mas é fundada em questões que 

atingem a toda a sociedade e cuja regulação é relevante para o bem estar de 

toda a coletividade, ela se apresenta, então, não como de ordem privada, mas 

de ordem pública.

Essas lições todas, apesar de sua generalidade e de estarem preocupadas 

em distinguir normas de diferente natureza, fornecem dois indicativos que nos 

servem para a defi nição de questão de ordem pública no âmbito do juízo de 

admissibilidade do Recurso Especial: a indisponibilidade e o interesse da sociedade.

Na espécie, as obrigações objeto de cobrança, porque contraídas em país 

que as tem por lícitas, não representam violação a normas de interesse público, 

nem vilipendiam padrões éticos ou consubstanciam desrespeito à pessoa 

humana, menos interessam à coletividade e mais ao interesse privado daqueles 

que podem vir a desenvolver algum transtorno ou vício.

Não decorreria, ademais, do ajuizamento da ação de cobrança no 

Brasil, a renúncia à aplicação das normas estrangeiras, no que acompanho os 

fundamentos articulados pelo relator no que concerne.

Concluindo, a presente obrigação é regida pela lei alienígena, na forma do 

art. 9º da LINDB, afastada a vedação trazida no art. 17 da LINDB, razão por 

que tenho por presente a possibilidade jurídica do pedido.

Examino, agora, a alegação de cerceamento de defesa.

A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de se evitar, tanto 

quanto possível, invadir na percepção alcançada pela instância de origem acerca 

da necessidade ou não de produção de provas, isto, por evidente, em face do 

quanto estatuído no enunciado 7/STJ.

Na espécie, o cerceamento de defesa fora fundamentado, no recurso de 

apelação, em face da necessidade de investigação acerca das sérias objeções à 

constituição dos referidos vales, da adoção de meios fraudulentos, mediante a 

sua adulteração (prova pericial), e, ainda, à existência de erro, fraude e dolo na 

sua assinatura (prova oral).
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A coleta de testemunhos e depoimentos dos representantes do cassino 

demandante e, ainda, dos dirigentes dos outros cassinos de Las Vegas postulada 

deveria, ainda, buscar esclarecer o alcance ou não da self-restriction ao cassino 

recorrido, pois, segundo alegou-se no referido recurso, o Wynn teria obrigado 

o recorrente a assinar propalado documento de autorrestrição, remetendo-o a 

todos os cassinos, e, maliciosamente, retendo o instrumento referente ao seu 

próprio cassino.

A sentença objeto do referido apelo considerou inócuas as provas 

postuladas.

Pouco convincente, inicialmente, que o autor, pessoa com um destacado 

trânsito nas questões jurídicas, tivesse equivocadamente assinado, só por 

estar alegadamente cansado, documentos que pudessem, como sustentado, 

comprometê-lo sobremaneira, impingindo-lhe o pagamento de dívida não 

efetivamente contraída ou retirando-lhe, sem assim o querer, a possibilidade de 

participar de jogos realizados em outros cassinos.

A tese, em si, em face dos demais fatos comprovados e da realidade em si 

dos litigantes, que há muito transita naquele país participando de jogos como 

o presente, não sustentaria a dilação probatória pretendida, consubstanciada na 

coleta de testemunhos, pois o, à época vigente, art. 130 do CPC/1973, permitia 

o indeferimento de provas que se revelassem inócuas ou desnecessárias para a 

solução da causa, e essa percepção, entendo, adentra o que o enunciado 7/STJ 

exclui da apreciação desta Corte Superior.

Em relação à adulteração do documento, tenho que a sentença, novamente, 

mostrou-se escorreita, revelando-se inadmissível extravasar o que ali asseverou 

sem que se adentre em matéria fático-probatória.

A sustentada adulteração dos vales em relação a qual se postulou realizar 

prova pericial diria, consoante os julgados na origem, com a data aposta nos 

documentos.

Ora, sobre ela o juízo asseverou que não haveria interesse em se produzir 

prova pericial, pois não só os títulos previam essa possibilidade, como a legislação 

vigente naquele Estado estrangeiro permitiria o posterior preenchimento dos 

títulos em questão.

A propósito:

Também afi rma o autor que o documento teria sido adulterado.

Ocorre que tal alegação cinge-se à data nele aposta, a qual, segundo o requerido, 

teria sido preenchida unilateralmente pelo requerente.
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Trata-se, entretanto, de possibilidade abarcada pelo Estado de Nevada, a 

qual afirma no artigo 463.368 (2), que pessoa autorizada “pode preencher o 

instrumento conforme seja necessário para que o instrumento seja apresentado 

para pagamento”, e com o qual o autor expressamente concordou, eis que 

no próprio corpo do título de crédito consta que o requerente “autorizo[a] o 

favorecido a completar qualquer dos seguintes itens faltantes neste instrumento: o 

nome do favorecido; quaisquer valores faltantes; data (...)” (g. n.).

Por fi m, note-se que a data aposta aos documentos (14.03.2011) é compatível 

com o relato do próprio requerente, eis que afi rma que chegou a Las Vegas no 

dia 10.03.2011 (fl . 111). Quanto aos demais elementos dos documentos, apenas 

impugnando-os especifi camente poderia haver sua análise e acolhida por esse 

juízo.

Por outro lado, acerca das referidas “self-restrictions”, asseverou o 

magistrado (fl . 322 e-STJ):

Ocorre, em primeiro lugar, que o documento acostado nos autos, um 

instrumento de adesão ao sef-limit acces program (programa de acesso 

autolimitado) não faz nenhuma referência ao cassino da requerente.

Com efeito, trata-se de um mecanismo utilizado nos Estados Unidos da 

América em que o próprio jogador, mediante manifestação de vontade, autoriza 

estabelecimentos de jogo a limitarem seu acesso, de forma que ele não possa 

utilizar-se de seus serviços.

Essa disposição, entretanto, só é válida para aqueles cassinos que nela constam: 

no caso, “MGM Resort Aria, Beau Rivage-Biloxi, Mississippi, Bellagio, Circus Circus, 

Circus Circus, Reno, Nevada, Excalibur, Gold Strike Casino-Jean, Nevada, Gold Strike 

Casino-Tuica, Mississippi, Luxor, Mandalay Bay, MGM Grand Detroit, MGM Grand Las 

Vegas, The Mirage, Monte Carlo, New York New York, Railroad Pass e Slots-A-Fun”, 

como consta da cláusula 1 do instrumento (fl . 213).

Ou seja, o documento a corroborar a existência de uma autorrestrição 

abrange uma série de cassinos norte americanos, mas não o cassino recorrido.

Impressionou-me esse fato, pois, se é verdade que o recorrente possui 

trânsito antigo nos Estados Unidos em eventos como o presente, já se tendo 

inclusive, nos idos de 2003, tentado a sua citação mediante carta rogatória para 

pagamento de dívida contraída no cassino Trump Taj Mahal Casino Resort, 

no Estado de Nova Jersei, ocasião em que o STF inicialmente deferira o 

pedido e, em sede de agravo regimental, retratara-se dessa decisão, isso na CR 

10.416, seria plausível que entidades do ramo de jogos de azar naquele país se 

resguardassem de situações como a presente.
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O valor, ademais, de U$ 1.000.000,00 é abastança elevado, mesmo para os 

padrões norte americanos, recomendando uma mais ampla discussão acerca do 

contexto em que concedido esse crédito ao recorrente.

Não aberra, fi nalmente, a alegação de que estaria ele a participar de torneio 

de pôquer e, para isso, teriam sido a ele concedidos créditos “fi ctos”, alegação 

que, entendo, não seria solvida apenas mediante a apresentação de provas 

documentais e não poderia, como ocorrera, ser rejeitada no acórdão recorrido 

apenas pela sua inverossimilhança (fl . 522 e-STJ).

O procedimento monitório embargado ordinarizara-se, passando a admitir 

a produção de qualquer espécie probatória e, ainda, toda a sorte de argumentos 

impeditivos, modifi cativos e extintivos do direito de crédito objeto de cobrança, 

impondo-se, assim, que se reabra a instrução do processo a fi m de que se 

viabilize a demonstração dos argumentos defensivos plausíveis que se voltaram a 

questões eminentemente fáticas.

Ante o exposto, acompanho o voto do eminente relator em relação à 

possibilidade jurídica do pedido, mas dele divirjo em relação ao cerceamento 

de defesa, reconhecendo a sua ocorrência na espécie, razão por que voto no 

sentido do parcial provimento ao recurso especial, determinando que se reabra a 

instrução do processo.

É o voto.



Quarta Turma





HABEAS CORPUS N. 406.739-RS (2017/0161613-7)

Relator: Ministro Marco Buzzi

Impetrante: Manuel Petry e outros

Advogado: Manuel Petry - RS050204

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Paciente: M DOS S P

EMENTA

Habeas corpus. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ação 

de destituição de poder familiar e medida protetiva de acolhimento 

institucional. Entrega irregular e ilegal da infante pela mãe biológica a 

terceiros. Suspeita de tráfi co de criança. O abrigamento é medida que 

se impõe, no caso. Ordem denegada.

Hipótese: Habeas corpus contra ato praticado por Juiz de Direito do 

Juizado Regional da Infância e Juventude da Comarca de Uruguaiana/

RS, que concedeu liminar de suspensão do poder familiar e determinou 

o acolhimento institucional de menor, nos autos de ação de destituição 

de poder familiar ajuizada pelo Ministério Público Estadual, fundada 

no efetivo abandono e indícios de tráfi co infantil.

1. Na origem fora determinado o acolhimento institucional 

em razão da ilegalidade na obtenção da guarda da infante pelo casal 

impetrante, que fora entregue, de forma ilícita, pela mãe biológica logo 

após o seu nascimento.

2. É notória a irregularidade na conduta dos impetrantes, ao 

afrontar a legislação regulamentadora da matéria sobre a proteção de 

crianças e adolescentes, bem assim às políticas públicas implementadas, 

com amparo do Conselho Nacional de Justiça, visando coibir práticas 

como esta.

3. “Para evitar a formação de laços afetivos em hipóteses em que 

a guarda foi obtida de forma fraudulenta, com indícios de ilegalidade 

e cometimento de crime, mostra-se razoável a medidade protetiva de 

acolhimento institucional.” Precedentes.
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4. Na hipótese, dada a pouca idade da infante e em razão de 

que os elos de convivência não perduram por período tão signifi cante 

a ponto de formar, para a menor, vínculo indissolúvel, prudente e 

razoável a manutenção do abrigamento.

5. Ordem denegada e, por consequência, revogada a liminar 

anteriormente concedida.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, denegar a ordem e revogou a liminar anteriormente concedida, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti 

e Antonio Carlos Ferreira (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 17 de agosto de 2017 (data do julgamento).

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Presidente

Ministro Marco Buzzi, Relator

DJe 24.8.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Cuida-se de habeas corpus, com pedido 

liminar, impetrado por Manuel Petry e outros em favor de M. DOS S. P., contra 

ato praticado pelo Juiz de Direito do Juizado Regional da Infância e Juventude 

da Comarca de Uruguaiana/RS, apontado como autoridade coatora.

Depreende-se dos autos do presente writ que o Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Sul ajuizou Ação de Destituição de Poder Familiar e 

Medida de Proteção de Acolhimento Institucional (fl s. 10-16, e-STJ), em face de 

Andressa dos S. P. e dos ora impetrantes, objetivando a proteção da infante M. 

DOS. S. P., ora paciente, à época com 8 (oito) meses de idade. Pleiteou-se, na 

referida demanda, em caráter liminar, a suspensão do poder familiar da genitora 

em relação à fi lha e o acolhimento institucional, bem assim a procedência dos 

pedidos para decretar a efetiva destituição e o encaminhamento para adoção.
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Naquela inicial, está relatado que: i) a criança foi entregue diretamente pela 

mãe aos requeridos (ora impetrantes) logo após o nascimento, ao argumento de 

que não tinha condições de se responsabilizar pela recém-nascida; ii) os órgãos 

públicos foram acionados, em razão da suspeita de tráfi co infantil; iii) fi cou 

comprovado o total abandono e descaso por parte da mãe biológica em relação 

à fi lha, bem assim o interesse da família acolhedora (ora impetrantes) na adoção 

da criança; iv) a ocorrência de adoção ilegal.

Em primeira instância (fl s. 53-55, e-STJ), fora determinado o acolhimento 

institucional da infante e a suspensão do poder familiar da genitora em relação 

à fi lha, vedando-se a visitação familiar, inclusive do casal Leonesio e Rosiely 

(ora impetrantes). Para a efetivação da ordem, determinou-se a expedição do 

mandado de busca e apreensão da menor e sua condução ao abrigo.

Os impetrantes interpuseram agravo de instrumento, o qual fora recebido 

pelo Tribunal de Justiça somente em seu efeito devolutivo (fl s. 110-112, e-STJ).

Parecer ofertado pelo Ministério Público de segundo grau (fl s. 163-168, 

e-STJ), pelo parcial provimento do recurso, mantendo-se a destituição do poder 

familiar da mãe biológica em relação à criança, no entanto, determinando o 

desacolhimento da infante, mantendo-a sob os cuidados dos agravantes.

Nesse contexto, os interessados impetraram o presente habeas corpus, no 

qual sustentam a ilegalidade da ordem judicial que determinou o acolhimento 

da criança no abrigo, porquanto alegam que restou demonstrado naqueles 

autos que “a menor M. possui vida saudável e digna junto a família substituta, que 

demonstra total afeto, cuidado e assistência” (fl . 4, e-STJ). Além disso, aduzem que 

“o acolhimento institucional é medida extrema e somente é aplicada excepcionalmente, 

no caso em tela estando a menor como amplamente demonstrado recebendo toda a 

atenção necessária, deve permanecer com o casal guardião para que assim seja aplicado 

em sua gênese o princípio do melhor interesse do menor” (fl s. 6-7, e-STJ).

Pleitearam, por fim, a concessão de liminar para o desacolhimento 

institucional da paciente, mantendo-a sob os cuidados dos impetrantes.

Em decisão monocrática (fls. 171-177, e-STJ), a eminente Ministra 

Presidente desta Corte deferiu o pedido liminar para determinar que a 

paciente M. DOS S. P. seja colocada sob a guarda dos impetrantes, sob os 

seguintes fundamentos: a) excepcionalmente, a formalidade processual deve ser 

afastada, tendo em vista a absoluta supremacia do melhor interesse da criança; 

b) consoante orientação desta Corte (HC 298.009/SP, Terceira Turma, DJe 

4.9.2014), não há prejuízo ao menor com a suposta adoção irregular quando 
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a família adotante conduz os cuidados de forma positiva, fazendo prevalecer a 

supremacia do melhor interesse da criança; c) comprovada a ausência de indícios 

de violência física ou psicológica contra a criança na família que a acolheu de 

forma bastante satisfatória desde o nascimento, representa sua permanência 

neste lar o melhor interesse da menor.

Informações prestadas pela autoridade coatora às fl s. 194-195, e-STJ.

O Ministério Público Federal ofertou parecer às fl s. 197-202, e-STJ, 

pelo não conhecimento do writ, por inadequação da via eleita e, se analisada a 

questão de fundo, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Buzzi (Relator): Não obstante os argumentos 

tecidos pelos impetrantes, a ordem deve ser denegada.

1. O writ impugna ato praticado por Juiz de Direito do Juizado Regional 

da Infância e Juventude da Comarca de Uruguaiana/RS, que concedeu liminar 

de suspensão do poder parental e determinou o acolhimento institucional 

de menor, nos autos de ação de destituição de poder familiar ajuizada pelo 

Ministério Público Estadual.

Em síntese, consoante se depreende da inicial da aludida demanda (fl s. 

10-16, e-STJ), a criança - ora paciente - foi entregue pela mãe biológica aos 

cuidados dos impetrantes logo após o nascimento, ocorrido em 12.07.2016, 

sob a justifi cativa de que não tinha condições de se responsabilizar pela recém-

nascida.

O Conselho Tutelar da Comarca de Quaraí/RS fora acionado pelo Hospital 

de Caridade daquela cidade, em 12.07.2016, tendo recebido informação de 

que a mãe biológica não queria fi car com a criança, a qual seria entregue a 

uma família sem qualquer vínculo de parentesco, cuja notícia foi repassada ao 

Ministério Público de Quaraí/RS.

Os envolvidos fi rmaram, em 14.07.2016, escritura pública (fl s. 45-47, 

e-STJ), em cartório extrajudicial da Comarca de Uruguaiana/RS, na qual 

a genitora transferiu a “guarda” da menina aos interessados, conferindo-

lhes poderes e autoridade necessários para “sua criação, manutenção, guarda e 
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alimentação, inclusive para que a menor possa viajar acompanhada do casal, até que 

seja deferido em juízo a guarda defi nitiva em favor dos mesmos” (fl . 45, e-STJ).

O Ministério Público da Comarca de Uruguaiana tomou conhecimento 

dos fatos em 15.09.2016 (fl . 19, e-STJ), cujo procedimento investigativo, dando 

conta da possível negociação/venda da infante, lhe foi enviado pelo Promotor de 

Justiça de Quaraí/RS.

Pois bem, face a essas circunstâncias, após acurada análise dos autos e, 

especialmente, das peculiaridades que envolvem o caso trazido à apreciação 

desta Corte, denota-se que a ordem não merece ser concedida.

Na hipótese sub judice, merece destaque o fato segundo o qual a ação 

de destituição de poder familiar fora proposta pelo Ministério Público da 

Comarca, em razão de suspeitas de tráfi co de criança, face a ausência de prévio 

encaminhamento de pedido de guarda ou adoção nos moldes da lei e das 

políticas públicas vigentes no país acerca do assunto ora em evidência. Além 

disso, está evidenciado nos autos o completo abandono por parte da mãe biológica 

que manifestou expresso desinteresse em permanecer com a fi lha.

Como bem ponderou o juízo de primeiro grau, “não resta dúvida de que 

houve violação dos direitos da criança, caracterizado pelo abandono e a suposta 

negociação da criança com o casal guardião, o que enseja na destituição do poder 

familiar” (fl . 54, e-STJ).

Inegavelmente, a irregularidade na “transferência da guarda” da criança 

da mãe biológica para o casal guardião (ora impetrantes) é notória, o que está 

comprovado por meio da própria documentação fi rmada pelos impetrantes e 

pela genitora em cartório extrajudicial (fl s. 45-47, e-STJ), em total e absoluto 

descompasso com as disposições legais, insertas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), que regulamentam a matéria.

O artigo 30 do ECA é expresso e cristalino ao determinar que “a colocação 

em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros 

ou a entidades governamentais ou não-governamentais, sem autorização judicial”, 

permissão/aquiescência essa que não ocorreu.

Ora, é incontroverso que a menor foi entregue irregularmente pela genitora 

ao casal, burlando o Cadastro Nacional de Adoção e o Programa de Acolhimento 

Familiar, ambos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, os quais 

foram criados pelo legislador para evitar situações como esta que ora está 

em julgamento, de entrega irregular e ilícita de menor, a amparar a suspeita de 
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tráfi co de criança, conforme referido pelo Parquet Estadual na inicial da ação de 

destituição de poder familiar que tramita na origem.

Destaca-se, inclusive, que em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, constatou-se terem os 

impetrantes, somente após tomarem conhecimento do ajuizamento da ação de 

destituição do poder familiar na qual fi guram como demandados, ingressado - na 

Comarca de Uruguaiana - com pedido judicial de adoção (autuado sob o n. 

037/5.17.0000280-0) da paciente, demanda esta suspensa até o julgamento 

daquela proposta pelo Ministério Público.

Tal postura por parte dos impetrantes reforça as gravíssimas suspeitas de 

tráfi co de criança narradas na ação de destituição de poder familiar e demonstra, 

com segurança, a ilegalidade na transferência da guarda, na forma como foi 

realizada, em afronta à legislação regulamentadora da matéria sobre a proteção 

de crianças e adolescentes, bem assim às políticas públicas implementadas com 

amparo do Conselho Nacional de Justiça, visando coibir práticas como esta.

Desta forma, sendo inegável que o período de convivência entre a criança 

e os impetrantes, fora tão somente de aproximadamente dez meses, bem como 

que a própria infante conta com apenas um ano de idade, é cabido concluir, 

ante tais circunstâncias, que os elos de convivência, na hipótese em foco, não 

perduram por período tão signifi cante de modo a formar - frise-se, para a infante 

-, vínculo indissolúvel, a tal ponto, capaz de autorizar o Poder Judiciário a 

relegar as exigências legais para a guarda ou para a adoção.

Ademais, deve-se dar especial relevo às ponderações e análises proferidas 

pelo juízo da infância e juventude e pelo Ministério Público da Comarca, órgãos 

esses que em razão de sua atuação em primeiro grau, estão inegavelmente mais 

próximos do contexto fático e muito melhor aparelhados para acompanhar e 

averiguar as peculiaridades inerentes à proteção dos interesses da infante. E por 

tais razões, suas impressões e conclusões devem ser preservadas, haja vista que 

tomadas com base em ação ordinária com ampla carga cognitiva, enquanto que 

aqui, trata-se de medida extraordinária de habeas corpus, o qual não permite a 

extensiva dilação probatória.

Por oportuno, transcrevem-se as importantes ponderações traçadas pelo 

representante do Ministério Público Federal, em parecer exarado nestes autos:

O juízo de 1º grau considerou que a inclusão da infante no sistema de acolhimento 

institucional não seria danosa a seu desenvolvimento. Deve-se considerar, por outro 
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lado, que a continuidade da menor no seio familiar dos pretensos adotantes, essa 

sim, poderia se configurar prejudicial à criança, caso, ao final do processo, fosse 

confi rmada a destituição do poder familiar, impondo traumática separação.

Demais disso, extrai-se da exordial do Parquet e da decisão originalmente 

combatida que a posse da criança foi exercida por tempo relativamente curto e que a 

criança é extremamente jovem.

Nesse contexto, ao se permitir que a pretensão dos impetrantes se concretize, 

o possível estreitamento de laços afetivos poderia criar uma ilusão de relação 

parental que, atendidos os ditames legais, não se consolidaria.

Noutro giro, alerta-se para a possibilidade de verdadeiro incentivo jurisprudencial 

à adoção irregular, uma vez acolhida a premissa de que, afastadas as situações 

de violência física e psíquica, um lar estabelecido é preferível ao acolhimento 

institucional.

Assim, vislumbrada a hipótese de se tratar de adoção em contrariedade aos 

ditames legais, o entendimento do juízo a quo, ao impedir a formação de laços 

socioafetivos com os “adotantes” e recolher a criança a um abrigo para que 

seja encaminhada, o mais breve possível, para regular adoção, parece ser o 

mais consentâneo. (fl s. 201-202, e-STJ) [grifou-se]

O Ministério Público Federal, bem assim o Ministério Público Estadual 

autor da ação de destituição do poder familiar, órgãos aos quais compete zelar pelas 

crianças e adolescentes, acompanhar e fi scalizar os procedimentos e processos que 

envolvam tutela, guarda e adoção de menores, foram categóricos em afi rmar 

a imprescindibilidade do retorno da paciente/menor ao abrigo, como melhor 

forma a tutelar os interesses da criança, a fi m de que seja possibilitado o regular 

processo de acolhimento familiar ou adoção. Nesse mesmo sentido, entendeu o 

Poder Judiciário em primeiro grau de jurisdição ao proferir o decisum de fl . 53-

55, e-STJ, ato contra o qual se insurgem os impetrantes.

A Corte de piso, na análise do agravo de instrumento interposto visando 

combater a referida decisão, negou o efeito suspensivo pleiteado, ou seja, 

manteve provisoriamente o abrigamento da criança, por entender ser a melhor 

medida. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça gaúcho, denota-

se que fora julgado prejudicado o mencionado recurso pela perda do objeto, em 

razão da medida liminar concedida no presente habeas corpus.

Partindo-se de tais premissas, no caso sub judice, o melhor interesse da 

criança se consubstancia no acolhimento provisório institucional, tanto em razão 

do curto lapso de tempo de convívio com os impetrantes, de modo a evitar o 

estreitamento dos laços afetivos, quanto para resguardar a adequada aplicação 
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da lei e a observância aos procedimentos por ela instituídos, já que, segundo 

depreende-se dos elementos colhidos na análise desta controvérsia, tanto para 

fi ns de mero acolhimento familiar, como para fi ns de adoção, os impetrantes não 

estão aptos.

A propósito, acaso se aguarde para a tomada das providências necessárias 

para reverter a prática irregular realizada pelos impetrantes, passando-se mais 

alguns anos, estará se consolidando a situação fática da adoção ilegal, tão 

repelida pelas políticas públicas que regulamentam a matéria.

Não se pode deixar de observar, também, que o perfi l da criança enquadra-

se naquele almejado pelos inscritos em programas de acolhimento familiar 

e de adoção, circunstância indicativa de que, com o auxílio e diligência dos 

órgãos públicos envolvidos, não haverá difi culdade para a colocação da infante 

em família acolhedora, tampouco para a efetiva adoção, quando do momento 

oportuno.

E, nesse iter, tomando com base que a própria guarda foi obtida pelos 

impetrantes de forma fraudulenta, ilegal e com indícios de prática de conduta 

criminosa, mostra-se razoável e prudente a medida protetiva de acolhimento 

institucional determinada pelo juízo de origem, com a devida vênia ao 

entendimento da Presidência desta Corte, porquanto da análise mais apurada 

e minudente do caso, a medida determinada pelo magistrado a quo é a que 

melhor atende aos interesses presentes/imediatos e futuros/mediatos da criança, 

observando-se as leis pertinentes à hipótese e as políticas públicas construídas 

para o enfrentamento de casos como o ora em julgamento, sob pena de se criar 

exceção autorizadora ao absoluto descumprimento dessas normas e políticas 

públicas ora referidas.

Ademais, esta eg. Quarta Turma, por ocasião do julgamento do HC 

370.636/SP, de relatoria do eminente Ministro Raul Araújo, em hipótese 

bastante similar a deste writ, entendeu por bem que o acolhimento institucional 

refl etia a medida que melhor atendia os interesses da criança naquela ocasião, em 

razão da descoberta de fraude na obtenção da guarda pelo casal impetrante. Eis 

a ementa do referido julgado:

Habeas corpus. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Medida protetiva. 

Busca e apreensão de menor. Determinação de acolhimento institucional. 

Grave suspeita de fraude na aquisição da guarda. Genitora humilde. Entrega do 

fi lho para outro casal, com posterior arrependimento. Necessidade de ampla dilação 

probatória. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento jurisprudencial desta 
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Corte de Justiça, salvo risco evidente à integridade física e psíquica da criança, 

não é do seu melhor interesse o acolhimento institucional, cuja legalidade pode 

ser examinada mediante a estreita via do habeas corpus. 2. Todavia, no caso dos 

autos, o acolhimento institucional fora determinado em razão da descoberta 

de fraude na obtenção da guarda da criança pelo casal impetrante que, em 

conjunto com a genitora, utilizou-se de documentos falsos durante o pré-natal 

e no parto do menor. 3. Ademais, há informações no sentido da viabilidade do 

retorno da criança à mãe biológica, que mostrou arrependimento pela entrega do 

fi lho ao casal impetrante. 4. Dadas as peculiaridades do caso, tem-se a necessidade 

de ampla dilação probatória, o que é incompatível com a via do habeas corpus, que 

só admite cognição sumária. 5. Ordem denegada. (HC 370.636/SP, Rel. Ministro 

Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14.02.2017, DJe 21.02.2017) [grifou-se]

Da mesma forma, a eg. Terceira Turma desta Corte, ao apreciar situação 

semelhante à presente, no julgamento do HC 342.325/RJ, cuja guarda da infante 

fora obtida de forma fraudulenta, com indícios de ilegalidade e cometimento 

de crime, entendeu por razoável a medida protetiva de acolhimento institucional. 

Confi ra-se a ementa do aludido julgado:

Habeas corpus. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Medida protetiva. 

Busca e apreensão de menor. Determinação de acolhimento institucional. Grave 

suspeita de fraude na aquisição da guarda. Genitora adolescente de condição 

humilde. Entrega da fi lha para outro casal criar, intermediada por advogado, 

com posterior arrependimento. Genitora mãe registral impedida de ver a 

criança. Medida proporcional à gravidade do fato. Legalidade da decisão. Ordem 

denegada.

1. As medidas protetivas previstas no ECA, para repelir ameaça de violação 

a direitos de crianças e adolescentes, podem ter natureza cautelar, devendo 

atender a intervenção judicial a três requisitos fundamentais: (i) precoce; (ii) 

mínima e (iii) proporcional.

2. Na estreita via do habeas corpus, somente é possível a verificação da 

legalidade da ordem de acolhimento institucional de menor, mediante a análise 

da proporcionalidade da decisão judicial, ponderando-se a necessidade e a 

utilidade da medida.

3. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, salvo risco 

evidente à integridade física e psíquica da criança, não é do seu melhor interesse 

o acolhimento institucional.

4. Contudo, para evitar a formação de laços afetivos em hipóteses em 

que a guarda foi obtida de forma fraudulenta, com indícios de ilegalidade 

e cometimento de crime, mostra-se razoável a medidade protetiva de 

acolhimento institucional.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

426

5. No caso, o pai registral conquistou a guarda de forma obscura de genitora 

adolescente, que foi afastada da fi lha, sem poder manter contato com ela, com 

posterior arrependimento de sua entrega.

6. Envolvimento de terceiros na intermediação do ato de entrega da menor, 

com fortes indícios do cometimento de crime, tornando duvidosa a alegada 

paternidade.

7. Intervenção judicial, no caso, feita de forma precoce, mínima e proporcional 

à gravidade dos fatos imputados ao pai registral.

8. Legalidade da medida protetitva da criança.

9. Ordem denegada. (HC 342.325/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

Terceira Turma, julgado em 18.02.2016, DJe 09.03.2016) [grifou-se]

Desta forma, consideradas as peculiaridades do caso, notadamente a entrega 

irregular e ilegal da guarda da infante pela mãe biológica aos impetrantes, bem 

assim as suspeitas de tráfi co de criança, revelando a gravidade da situação, 

denota-se que o acolhimento institucional é a medida que melhor atende os 

interesses da menina, especialmente em razão da sua pouca idade e para evitar 

que estreite os laços de afetividade com o casal, notadamente quando esses 

sequer possuem os requisitos legais determinados pelo ECA para o acolhimento 

familiar ou a adoção, bem como para preservar as regras legais e o próprio 

sistema instituído para que - verdadeiramente - o melhor interesse da criança e 

do adolescente seja efetivamente observado.

Por fi m, frisa-se que, ao tomar medida diversa da ora proposta, esta Corte 

Superior estaria não só referendando, como incentivando a burla à legislação 

que regulamenta a matéria e o próprio “Cadastro Nacional de Adoção”, este 

último instituído pelo Conselho Nacional de Justiça como política pública 

direcionada à proteção dos direitos da infância e juventude.

2. Do exposto, denega-se a ordem de habeas corpus, revogando-se, por 

consequência, a liminar anteriormente concedida.

2.1. Recomenda-se, ainda, ao Juízo da Infância competente que:

i) viabilize com a maior brevidade possível a inserção da criança em 

programa de acolhimento familiar;

ii) promova a busca de eventuais parentes consanguíneos que desejem e 

tenham o perfi l para a circunstancial guarda provisória da infante, consoante 

disposto no § 3º do art. 28 do ECA;
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iii) em razão da especificidade do caso, dê tratamento prioritário ao 

processamento da ação de destituição de poder familiar, notadamente face a 

idade da criança e da noticiada suspensão da ação de adoção proposta pelos ora 

impetrantes em virtude da referida demanda.

2.2. Comunique-se, com urgência, ao eg. Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul, bem assim o Juizado Regional da Infância e Juventude da 

Comarca de Uruguaiana/RS, para que sejam adotadas as providências cabíveis.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.029.898-SP (2008/0032450-2)

Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira

Recorrente: Irmãos Conte Ltda

Advogado: Lanir Orlando e outro(s) - SP011727

Recorrido: Bacardi Martini do Brasil Industria e Comercio Ltda

Advogado: Rodrigo Rocha de Souza e outro(s) - RJ085889

Recorrido: Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI

Procurador: Melissa Aoyama e outro(s) - SP204646

EMENTA

Direito Empresarial e Processual. Registro de marca. Lei n. 

5.772/1971. Empresa detentora, no Brasil, de licença para utilização 

de marca estrangeira – “Martini”. Legitimidade ativa. Ação anulatória 

de registro de marca de outra empresa – “Contini”. Causa de pedir. 

Confusão, desvio de clientela e prejuízos fi nanceiros. Defesa de direito 

próprio.

1. A legitimidade ativa para a ação anulatória de registro de 

marca deve ser apreciada à luz da legislação em vigor na data do 

ajuizamento da referida demanda, no caso, a Lei n. 5.772/1971 

(Código de Propriedade Industrial), sobretudo por não se questionar 

relação jurídica continuativa, ou seja, cada registro impugnado não se 
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repete periodicamente. Não incidência, portanto, das normas da Lei n. 

9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial).

2. O art. 57 da Lei n. 5.772/1971, apontado no recurso especial, 

está inserido no Capítulo XVII (Da Nulidade e do Cancelamento de 

Privilégio) do Título I (Dos Privilégios) do referido diploma. Com 

efeito, diz respeito à ação de nulidade de “privilégios” de invenção, 

de modelo de utilidade, de modelo industrial e de desenho industrial 

(art. 2º, “a”, da lei), não à ação de nulidade do “registro de marca”, que 

está disciplinada no art. 100, inserido no Capítulo X (Da Nulidade e 

da Revisão do Registro) do Título II (Das Marcas de Indústria, de 

Comércio e de Serviço) da mesma lei. Em princípio, por essa razão, 

o presente recurso não mereceria ser examinado no seu mérito. No 

entanto, há peculiaridades que viabilizam o conhecimento do recurso 

especial nessa parte, a saber: (i) o Tribunal de origem decidiu com 

fundamento na aplicação também do próprio art. 57; (ii) o recorrente 

alegou violação de tal norma, divergindo da interpretação que lhe fora 

conferida no acórdão recorrido; e (iii) o art. 57 possui redação idêntica 

à do art. 100, ambos da mesma lei.

3. Segundo estabelecia o art. 100 da Lei n. 5.772/1971, a 

propósito do registro de marca, seriam “competentes para promover 

a ação de nulidade o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ou 

qualquer pessoa com legítimo interesse” (grifei).

4. A empresa licenciada para utilizar determinada marca no 

Brasil, conforme mais adequada interpretação do referido art. 100, 

possuía legitimidade ativa para defender direito próprio, assentado no 

respectivo contrato de licença, ajuizando ação anulatória de registro de 

outra marca que supostamente estaria gerando confusão no mercado, 

desvio de sua clientela e prejuízos econômicos.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, 

nesta parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Maria 

Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Brasília (DF), 22 de agosto de 2017 (data do julgamento).

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator

DJe 28.8.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Trata-se de recurso especial 

interposto por Irmãos Conte Ltda. com fundamento no art. 105, III, “a”, da 

Constituição Federal, contra o acórdão de fl s. 1.503/1.525 (e-STJ), do TRF 3ª 

Região, assim ementado:

Propriedade industrial. Marcas e patentes. Agravo retido. Legitimidade INPI. 

Competência da Justiça Federal. Código de Propriedade Industrial. Ação de 

nulidade de registro de marca. Legitimidade ativa. Direito de ação.

1. Não se conhece de Agravo Retido não reiterado em preliminar de resposta 

de apelação.

2. A participação do INPI, quando não seja o próprio demandante das ações 

de nulidade, é obrigatória, atraindo a competência da Justiça Federal ratione 

personae.

3. A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa e, não obstante ingressou em 

considerações sobre a prejudicial de prescrição e sobre o mérito, em relação ao 

remanescente, concluindo que a autora não logrou demonstrar a precedência de 

seus registros. Contudo, nas condições peculiares do caso, a irregularidade técnica 

não tem o condão de viciar o ato judicial, vez que o dispositivo da sentença se 

limita a julgar extinto o processo sem exame de mérito, com fundamento no 

artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.

4. A defesa do registro de marca registrada é inerente ao proprietário, no 

caso a Tradall S/A. A autorização posterior ao ajuizamento não tem o condão 

de regularizar o pólo ativo da ação. Mas os CPIs de 1971 e 1996 conferem ação 

de nulidade à pessoa com legítimo interesse, o que também compreende o 

licenciado exclusivo.

5. Agravo retido não conhecido. Legitimidade do INPI. Competência da Justiça 

Federal. Declarada a legitimidade ativa da parte autora. Retorno dos autos ao 

Juízo a quo para que prossiga no julgamento. (e-STJ fl s. 1.524/1.525.)

Os embargos de declaração opostos pela ora embargante foram acolhidos, 

sendo exarada a seguinte ementa:
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Processual Civil. Embargos de declaração. Explicitação do voto vencido.

1. Deixou de constar, destes autos, a declaração do voto vencido, impondo-se, 

por isso, o acolhimento dos embargos, para determinar a inclusão, nos autos, da 

íntegra do voto faltante, a ser explicitado pela sua prolatora.

2. Embargos provido. (e-STJ fl . 1.552.)

Esclarece a recorrente que se cuida “de ação declaratória, pelo rito ordinário, 

onde a recorrida” – Martini & Rossi Ltda. – “pretende obter a declaração de 

nulidade de registros da marca Contini, de titularidade da ora recorrente, com 

intervenção obrigatória do Instituto Nacional da Propriedade Industrial” (e-STJ 

fl . 1.623).

Alega violação dos arts. 57 da Lei n. 5.772/1971 e 173 da Lei n. 9.279/1996, 

tendo em vista que “a legitimação conferida na lei a qualquer pessoa com legítimo 

interesse [...] diz respeito a pessoas que a iniciativa da ação de nulidade tem 

sua legitimação nos casos previstos em lei (artigo 98, CPI/1971 e artigo 165, 

LPI/1996)” (e-STJ fl . 1.623). Com isso, acrescenta a recorrente, “o registro de 

marca será nulo se concedido em desacordo com os itens 1 a 20, do artigo 65, 

do CPI/1971 e incisos I a XXIII, do art. 124, LPI/1996, em outras palavras, tem 

legítimo interesse certas pessoas, as quais possam ter seus direitos atingidos/

ofendidos pela concessão do registro que se objetiva ver declarado nulo” (e-STJ 

fl . 1.624). Ressalta ainda:

Note-se que a recorrida não é a titular da marca Martini, tanto que o próprio 

acórdão reconhece que a recorrida tem o direito de uso, “com limite de prazo e 

possibilidade de prorrogação, a demonstrar que a proprietária da marca reserva a si 

tal direito, inclusive a faculdade de persegui-lo em juízo”.

E, mais adiante, o acórdão assevera que: “Em 1991, quando protocolizada a 

inicial, a Bacardi não detinha poderes para representar a Tradall, nem sequer os de 

defender a marca em nome próprio”, o que demonstra a ilegitimidade ad causam 

para a ação de nulidade do registro de marca.

Contudo o v. acórdão recorrido, abstraindo a falta de condição da ação no 

instante do ajuizamento, declarou a recorrida parte legítima no feito com base 

na atribuição conferida em lei a qualquer pessoa com legítimo interesse, ‘expressão 

bem poderia incluir o titular de licença para exploração da marca’.

Ora, desde a defesa apresentada no feito a ora recorrente argúi a ilegitimidade 

ativa, haja vista que o licenciado tem apenas o direito de uso da marca, dentro dos 

limites impostos pelo licenciante, titular do registro, além de ser a licença passível 

de revogação a qualquer tempo, com a possibilidade de outorga do direito de uso a 

outros comerciantes.
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Por isso, argumentou-se que a mera licenciada ou cessionária (como consta nos 

documentos juntados tardiamente pela recorrida), não está investida dos poderes 

de representação da empresa estrangeira, tampouco a postular, em nome próprio, 

direito da empresa Tradall, titular do registro que se entende imitado/reproduzido. 

(e-STJ fl s. 1.625/1.626.)

Sustenta haver contrariedade aos arts. 3º e 6º do CPC/1973, destacando 

“que quando da propositura da demanda a recorrida não comprovou a qualidade 

de licenciada para o uso de marca registrada, o que caracterizou a falta de 

legitimidade para estar em juízo, entretanto, o contrato de licença foi juntado 

aos autos em fase recursal (fl s. 1.076/1.078) e, em vista dele, entendeu o Tribunal 

a quo pela legitimação da recorrida por ser esta empresa titular de licença para 

exploração de marca” (e-STJ fl . 1.626). Assim fundamenta a existência de 

afronta aos referidos dispositivos processuais:

Ora, sob este aspecto, constata-se que o v. acórdão recorrido vulnerou de 

forma expressa o artigo 3º, do diploma processual civil, haja vista que não se pode 

admitir que a juntada tardia do contrato de licença seja aceita para o fi m de ver 

declarada a legitimidade ad causam, pois, se assim o fosse, corre-se “o risco de se 

admitir processos onde ainda não estaria aperfeiçoada a relação jurídica e o interesse 

material subjacente, à espera de sua concretização no transcorrer do procedimento” 

[THEOTONIO NEGRÃO, em seu Código de Processo Civil e legislação processual 

em vigor, 32ª edição, Editora Saraiva, artigo 462, nota ‘8’, pg. 478].

Ademais, o decisum recorrido ao reconhecer a legitimidade ativa da mera 

licenciada de marca para a ação de nulidade de registro, sem permissão legal para 

tanto, permitiu à recorrida pleitear em nome próprio, direito alheio, em completa 

afronta ao disposto no artigo 6º, do Código de Processo Civil.

Contudo, infelizmente, desprezando esses elementos, o v. Acórdão recorrido ao 

declarar a legitimidade ativa contrariou de forma direta e frontal os artigos 3º e 6º, 

do Código de Processo Civil, pois permitiu a propositura de ação por quem não era 

legítimo, bem como convalidou a possibilidade de se requerer em nome próprio, 

direito alheio, sem autorização legal. (e-STJ fl . 1.627.)

Ao fi nal, pede o provimento do recurso especial para que seja restabelecida 

a sentença que declarou a ilegitimidade ativa da ora recorrida.

Bacardi-Martini do Brasil Indústria e Comércio Ltda. e o Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial – INPI apresentaram contrarrazões (e-STJ fls. 

1.638/1.650 e 1.654/1.664), e o recurso especial foi admitido na origem (e-STJ 

fl s. 1.666/1.667).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira (Relator): Trata-se na origem de 

“ação ordinária para anulação de todos os registros abusivamente conseguidos 

pela Ré”, proposta por Martini & Rossi Ltda. (atualmente denominada Bacardi 

– Martini do Brasil Indústria e Comércio Ltda. – e-STJ fl s. 1.162/1.184), em 

15.10.1991, contra Irmãos Conte Ltda. A pretensão deduzida pela autora é de 

anular e de impedir todos os registros da marca Contini inseridos no período 

de 25.4.1978 a 29.3.1990 – o mais recente (cf. sentença às fl s. 1.265/1.266) – os 

quais, segundo alega a autora, teriam sido obtidos pela ré de forma abusiva e 

ilegal.

Em primeiro grau, em 17.12.1999, o Juiz reconheceu a ilegitimidade ativa 

e extinguiu a ação sem julgamento do mérito, constando da sentença a seguinte 

fundamentação:

Na petição inicial a autora explicitamente reconhece que “Ditos registros 

garante (sic) à Autora como licenciada e concessionária exclusivo o uso de: a) 

Nome (palavra) Martini, podendo impedir o uso, (...), b) Logotipo Martini (...); e 

c) Conjuntos gráfi cos (cores desenhos, na sua aparência global, vista à distância) 

dos rótulos de Vermute Bianco, Vermute Dry, Vermute Tinto e Vermute Rosé.” (fl s. 

21/22)

A petição inicial, porém, não foi instruída com qualquer documento 

comprobatório de suas afi rmativas. Não foi juntado, aos autos, o contrato de 

licença de uso de marcas. Mesmo após a contestação, a autora cingiu-se a alegar, 

na réplica, sua condição de licenciada, sem trazer a prova (cópia) do contrato de 

licença.

O réu, por sua vez, juntou duas cartas que lhe foram remetidas por Tradall 

S/A, notifi cando-a para que se abstivesse do uso de suas marcas “Contini” por 

confl itarem com as marcas “Martini”, “Martini Bianco”, de propriedade da empresa 

estrangeira (fl s. 297/298).

Ao responder o quesito primeiro da autora, o Sr. Perito Judicial asseverou que:

Mas, valendo frisar que a marca ‘MARTINI’, inclusive para os efeitos da 

convenção internacional em referência, não é de titularidade da sociedade 

autora da demanda e, isso sim, de propriedade de TRADALL S.A., empresa 

de nacionalidade suiça, que concedeu à nacional a licença de uso da 

marca no Brasil. (fl . 519)

[...]



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 415-575, outubro/dezembro 2017 433

Destarte, nada mais é preciso acrescentar. A legitimidade processual ativa para 

a ação de anulação é do detentor do registro, titular do direito. A licenciada não tem 

legitimidade, de per si, para requerer em nome próprio a defesa de direito de terceiro.

Somente seria possível essa defesa de marca de titularidade se o contrato de 

licença contivesse cláusula outorgando poderes expressos à licenciada para tal 

fi nalidade. Como visto, porém, a autora não juntou cópia desse contrato.

Frise-se que o parágrafo único do artigo 139 da atual Lei n. 9.279/1996 autoriza 

o titular investir o licenciado “em todos os poderes para agir em defesa da marca”. 

A Lei n. 5.772/1971 não continha disposição semelhante, mas nada impedia que 

essa autorização fosse outorgada, expressamente, pelo contrato de licença. 

Nesse passo, o referido contrato torna-se essencial para comprovar a legitimidade 

da autora, pois essa legitimidade depende dos seus termos.

Assim sendo, sem a prova de estar devidamente autorizada contratualmente a 

proteger a marca licenciada, a autora é parte ilegítima para propor a presente ação.

Saliente-se, aliás, que todas as impugnações e contestações administrativas às 

marcas semelhantes aos sinais distintivos do grupo empresarial Martini, sempre 

foram feitas em nome da titular das marcas (fl s. 713/714). (e-STJ fl s. 1.262/1.265 

– grifei.)

Constou da sentença a proposição sustentada por João da Gama Cerqueira 

(Tratado da Propriedade Industrial, vol. 2, 2ª edição, ed. RT, pp. 1.108 e 1.127) 

e a orientação adotada em julgado do antigo Tribunal Federal de Recursos (AC 

n. 137.660/RJ, Rel. Ministro Pedro Acioli, Quinta Turma, julgado em 14.12.1988 

– JTFR/LEX, volume 91, páginas 56/61), também fundamentado no referido 

doutrinador.

Na sequência, o Juiz Federal teceu considerações sobre o mérito da ação 

(e-STJ fl s. 1.265/1.286), mas, ao fi nal, conforme anotado acima, julgou “extinta 

a presente Ação Ordinária, sem conhecimento de mérito, nos termos do artigo 

267, inciso VI, do Código de Processo Civil, para decretar a carência da ação, 

por ilegitimidade ativa ‘ad causam’” (e-STJ fl . 1.287).

O TRF 3ª Região, em 4.9.2006, “por maioria, entendeu no sentido de 

reformar a sentença que declarou a ilegitimidade ativa ‘ad causam’ e determinou 

o retorno dos autos ao juízo ‘a quo’ para prosseguimento do julgamento, 

nos termos do voto do relator, [...] vencida a Des. Fed. Suzana Camargo, que 

entendia da total aplicação do artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, 

julgando-se o feito, no mérito, imediatamente” (e-STJ fl s. 1.500/1.501). No 

respectivo acórdão, assim se pronunciou o Tribunal de origem quanto à tese de 

legitimidade ativa defendida pela apelante, autora da ação anulatória:
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A autora, em sua longa inicial (fl s. 02/86), defende sua legitimidade para pedir 

a anulação dos registros, asseverando (fl . 20):

A autora, na qualidade de licenciada exclusiva (Certificado de 

averbação anexos VII, VIII, IX) é legítima usuária das marcas MARTINI 

pertencentes ao Grupo Martini, sendo, como tal, diretamente legitimada 

e interessada em anular os registros da Ré relativos à marca CONTINI, 

mediante que vem esta provocando confusão (sic) no mercado e desvio 

fraudulento da clientela, conforme aqui documentalmente comprovado.

Suas palavras, como se vê, já revelam que não é proprietária das marcas cuja 

exclusividade de uso reivindica.

Também não há nos autos qualquer documento que comprove tenha a 

proprietária, empresa italiana, outorgado-lhe mandato para essa fi nalidade.

Noto, a propósito, que as negociações entabuladas com a ré, tanto no sentido 

de que esta altere o rótulo de seu vermute “Contini” como para uma possível 

aquisição dessa marca foram conduzidas pela Tradall S.A., empresa italiana 

proprietária da marca Martini, numa demonstração inequívoca de que a licença de 

uso à autora Bacardi Martini do Brasil Ind. e Com. Ltda. não abrangeu cessão, nem 

mandato.

Do mesmo modo, tem-se em favor da tese de ilegitimidade ativa de parte a 

ação que tramita na República Federal Argentina, na qual fi gura como parte a 

empresa italiana Tradall S.A. e Casa Di Conti, no âmbito da qual o direito discutido 

é o oriundo de marca registrada.

Por sua vez os documentos anexos VII, VIII e IX, aos quais a autora faz expressa 

referência e que se encontram no apenso, limitam-se a outorgar à autora o 

uso da marca, ressalte-se, com limite de prazo e possibilidade de prorrogação, 

a demonstrar que a proprietária da marca reserva a si tal direito, inclusive a 

faculdade de persegui-lo em juízo.

O ajuizamento da ação pela autora Bacardi Martini do Brasil Ind. e Com. Ltda., 

portanto, dependeria de autorização expressa da proprietária.

Ainda releva observar que o contrato de licença de marcas, datado de 25 de 

maio de 1981 e juntado pela autora às fl s. 1.076/1.078, nada diz em relação à ação 

em defesa da exclusividade da marca.

É certo que em 18 de dezembro de 2000, foi firmado aditivo ao contrato 

de licença, prevendo, desta feita, em sua cláusula 14, a concessão do “direito 

exclusivo de tomar as medidas judiciais ou extrajudiciais que se façam 

necessárias para proteção das marcas objeto do Contrato de Licença de Marcas, 

incluindo o ajuizamento de ações em seu próprio nome ou em conjunto com a 

LICENCIANTE, nos termos do parágrafo único do art. 139 da Lei n. 9.279/1996” 

(fl s. 1082/1083).
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Dispõe o referido art. 139 da Lei n. 9.279/1996:

O titular do registro ou o depositante de pedido de registro poderá 

celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito 

de exercer controle efetivo sobre as especifi cações, natureza e qualidade 

dos respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único – O licenciado poderá ser investido pelo titular de 

todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus 

próprios direitos.

O dispositivo de lei acima transcrito não investiu o licenciado do direito de 

ação para defesa do registro de marca, mas instituiu uma faculdade de o titular 

desse direito outorgar poderes ao licenciado para agir em defesa da marca.

O aditivo (“amendment”) de 2000, corroborado pela declaração fi rmada em 

2001 (fl s. 1.084) comete tais privilégios à Bacardi, mas é tardio. Não convalida a 

ação aforada pela autora Bacardi – Martini do Brasil Indústria e Comércio Ltda., 

pois as condições devem estar presentes desde o instante do ajuizamento.

Em 1991, quando protocolizada a inicial, a Bacardi não detinha poderes para 

representar a Tradall, nem sequer os de defender a marca em nome próprio.

Tudo isso induziria a acreditar que a autora não é parte legítima para esta 

demanda. No entanto, há mais um detalhe a ser considerado.

O Código de Propriedade Industrial de 1971 dispunha o seguinte, ao tratar em 

apartado da ação de nulidade do registro de marca:

Art. 57. São competentes para promover a ação de nulidade o Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial ou qualquer pessoa com legítimo 

interesse.

Em sentido semelhante dispõe o vigente art. 173 do CPI/1996:

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por 

qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, 

determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da 

marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Frise-se que a lei não confere legitimação apenas ao titular de registro 

precedente ao que se quer anular, como poderia eventualmente dispor. Ela reporta-

se primeiramente ao INPI e em segundo lugar a qualquer pessoa com legítimo 

interesse, expressão bem poderia incluir o titular de licença para exploração da 

marca.

A visão tradicional, baseada no direito comum, objetaria que essa ação de nulidade 
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pressupõe a reivindicação da marca precedente. É dizer, supõe sequela e portanto 

cumpriria apenas ao titular da marca ou quem esteja habilitado a representá-lo. Mas 

a lei de propriedade industrial pode fazer exceções ao regime comum e separou as 

coisas, ampliando a legitimidade para a ação que vise exclusivamente à nulidade de 

registro. Faz sentido que instaure essa excepcionalidade, por razões de ordem pública: 

a ação de nulidade tem grande relevo na preservação da confi abilidade do sistema 

registrário.

Assim, deve ser afastado o dispositivo da r. sentença recorrida, que apesar de 

todas as considerações tecidas declarou a ilegitimidade ativa da empresa licenciada 

para o uso da marca; e isso com fundamento expresso nos arts. 57 do CPI/1971 e 173 

do CPI/1996. (e-STJ fl s. 1.519/1.523 – grifei.)

A ré, Irmãos Conte Ltda., opôs embargos de declaração asseverando, apenas, 

que o acórdão embargado “não está integrado pelo voto vencido na nobre 

Desembargadora Suzana Camargo e essa omissão gerou uma lacuna na decisão 

ora embargada uma vez que inviabiliza a interposição de recursos excepcionais” 

(e-STJ fl . 1.529). Pediu o acolhimento dos aclaratórios “para o fi m de que haja 

o pronunciamento judicial da Des. Fed. Suzana Camargo sobre o ponto que foi 

expressamente levantado no julgamento e provado pela ora embargante” (e-STJ 

fl . 1.529).

O TRF 3ª Região acolheu os embargos para determinar a juntada do 

mencionado voto da Desembargadora Suzana Camargo, que fi cou vencida, 

apenas, na parte em que se manifestou no sentido de aplicar a norma do art. 

515, § 3º, do CPC/1973 (teoria da causa madura), afastada pela maioria (e-STJ 

fl s. 1.535/1.552). Confi ra-se o dispositivo de tal voto vencido:

Assim verificando, inclusive, o pleno amadurecimento do processo, e a 

aplicação do princípio de celeridade processual, ouso divergir do ilustre Relator 

e voto no sentido de acompanhá-lo no não conhecimento do agravo retido; em 

considerar competente a Justiça Federal para conhecer e julgar a causa e considerar 

legítima a participação do INPI; no reconhecimento da validade da sentença, 

conquanto tenha ingressado no mérito e declarar a legitimidade ativa; todavia, 

discordo do relator, votando no sentido da total aplicação do artigo 515, § 3º, do 

Código de Processo Civil, para esta E. Quinta Turma julgue o mérito, imediatamente, 

sem necessidade de retornarem os autos ao primeiro grau, nos termos explicitados 

no voto. (e-STJ fl . 1.551.)

I. Violação dos Arts. 3º e 6º do CPC/1973

Os arts. 3º e 6º do CPC/1973, em vigor quando do ajuizamento da ação, 

possuíam a seguinte redação:
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Art. 3º Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 6º Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando 

autorizado por lei.

Nessa parte, a recorrente destacou, em primeiro lugar, “que quando da 

propositura da demanda a recorrida não comprovou a qualidade de licenciada 

para o uso de marca registrada, o que caracterizou a falta de legitimidade para 

estar em juízo, entretanto, o contrato de licença foi juntado aos autos em fase 

recursal (fl s. 1.076/1.078) e, em vista dele, entendeu o Tribunal a quo pela 

legitimação da recorrida por ser esta empresa titular de licença para exploração 

de marca” (e-STJ fl . 1.626). Sustentou, então, afronta ao art. 3º do CPC/1973, 

tendo em vista que não se poderia “admitir que a juntada tardia do contato 

de licença seja aceita para o fi m de ver declarada a legitimidade ad causam, 

pois, se assim o fosse, corre-se ‘o risco de se admitir processos onde ainda não 

estaria aperfeiçoada a relação jurídica e o interesse material subjacente, à espera de 

sua concretização no transcorrer do procedimento’ [THEOTONIO NEGRÃO, 

em seu Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 32ª edição, 

Editora Saraiva, artigo 462, nota ‘8’, pg. 478]” (e-STJ fl . 1.627). Tal alegação, 

evidentemente, diz respeito ao momento processual para a instrução do processo 

e à possibilidade de juntada de documentos em segundo grau, tema de natureza 

processual não disciplinado no art. 3º do CPC/1973, que se limita a exigir tenha 

o autor da ação legitimidade ativa. Da fase e da instância em que será permitida 

a instrução do feito, portanto, o art. 3º não cuida. Ademais, a recorrente não 

indica nenhum outro dispositivo legal que regule essa matéria, vinculado à 

instrução probatória, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF.

Observo, ademais, que tal matéria não foi enfrentada no acórdão da 

apelação (e-STJ fl s. 1.500/1.525), não foi invocada nos embargos de declaração 

(e-STJ fls. 1.528/1.529) nem decidida no respectivo aresto (e-STJ fls. 

1.535/1.552), faltando o indispensável prequestionamento, incidindo a vedação 

contida na Súmula n. 282 do STF.

Portanto, relativamente à possibilidade de instruir o processo apenas em 

segundo grau, o recurso especial não merece conhecimento.

O segundo e o terceiro enfoques atrelados à violação dos arts. 3º e 6º do 

CPC/1973 dizem respeito, especifi camente, à efetiva ausência de legitimidade 

ativa e da impossibilidade de pleitear, em nome próprio, direito de terceiro. 

Tais alegações, entretanto, deverão ser examinadas no próximo item, no qual 
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se discute a interpretação de dispositivos da Lei n. 5.772/1971 e da Lei n. 

9.279/1996 para efeito de aferir a legitimidade ativa.

II. Afronta aos Arts. 57 da Lei n. 5.772/1971 e 173 da Lei n. 9.279/1996

Os dispositivos legais referidos como contrariados possuem o seguinte teor:

Art. 57. São competentes para promover a ação de nulidade o Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial ou qualquer pessoa com legítimo interesse. 

(Lei n. 5.772/1971.)

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer 

pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar 

liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os 

requisitos processuais próprios. (Lei n. 9.279/1996.)

Inicialmente, devo destacar que a ação anulatória foi proposta em 

15.10.1991, cabendo apreciar a legitimidade ativa da autora à luz da legislação 

então em vigor, no caso, a Lei n. 5.772/1971, sobretudo por não se questionar 

relação jurídica continuativa, ou seja, cada registro da marca impugnado não se 

repete periodicamente, sendo únicos. Essa é a melhor interpretação do art. 3º do 

CPC/1973 que exige, como condição para a propositura da ação, a legitimidade 

ativa, cabendo destacar que não se cuida, no presente caso, de fato superveniente 

que “retira” a legitimidade com força de acarretar eventual “perda de objeto”. 

Nesse sentido, para ilustrar, apresento precedentes versando sobre o momento 

em que deve existir legitimidade:

Processual Civil. Ação civil pública. Legitimidade ativa. Ministério Público. Taxa 

de água e esgoto. Direito de contribuintes.

1. A MP 2.180-35 introduziu o parágrafo único no art. 1º, da Lei da Ação 

Civil Pública, vedando a veiculação da actio civilis para a discussão de matéria 

tributária.

2. A MP 2.180-35 deve ser aplicada a partir de sua edição (24.08.2001), vedada 

a sua retroatividade que alcance as ações civis públicas promovidas antes de sua 

vigência.

3. Legitimatio ativa ad causam. A legitimidade, como uma das condições da 

ação, rege-se pela Lei vigente à data da propositura da ação.

4. A soma dos interesses múltiplos dos contribuintes constitui interesse 

transindividual, que por sua dimensão coletiva torna-se público e indisponível, 
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apto a legitimar o Parquet a velá-la em juízo. Aliás, em muitas decisões o Superior 

Tribunal de Justiça vinha sufragando o entendimento de que a Ação Civil Pública 

voltada contra a ilegalidade dos tributos não implicava em via oblíqua de controle 

concentrado de constitucionalidade. Deveras, o Ministério Público, por força do 

art. 129, III, da Constituição Federal é legitimado a promover qualquer espécie 

de ação na defesa de direitos transindividuais, nestes incluídos os direitos dos 

contribuintes de Taxa de Esgoto, ainda que por Ação Civil Pública.

5. Recurso Especial do Ministério Público provido. (REsp n. 530.808/MG, Rel. 

Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 2.8.2004 – grifei.)

Direito societário. Ação de dissolução de sociedade anônima, proposta por 

acionistas minoritários. Quorum mínimo atendido na data da propositura da ação. 

Desistência da ação por um dos autores, no curso do processo. Homologação pelo 

juízo. Correspondente diminuição da participação detida pelos autores no capital 

social da companhia a ser dissolvida, para patamar inferior ao mínimo legal. 

Irrelevância.

- A titularidade de 5% do capital social da companhia, em ações de dissolução 

proposta com base no art. 206 da Lei das S.A., é condição a ser preenchida na data da 

propositura da demanda, sendo irrelevantes as alterações nesse percentual ocorridas 

no curso do processo.

- Na hipótese dos autos, a desistência de um dos litigantes não poderia 

prejudicar os demais. Sendo necessário o litisconsórcio formado por ocasião da 

propositura da ação, o consentimento dado pelo autor no início do processo 

não pode ser revogado em seu curso. A desistência só pode ser admitida caso 

subscrita por todos os autores.

Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 408.122/PR, Rel. originário Min. 

Humberto Gomes de Barros, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

DJ 27.11.2006 – grifei.)

Administrativo e Processual Civil. Servidor público estadual. Enunciado 

Administrativo n. 2 do STJ. Sindicato. Registro no Ministério do Trabalho. 

Obrigatoriedade. Precedente da Corte Especial. Aquisição de legitimidade 

processual em momento posterior ao ajuizamento da ação. Saneamento. 

Impossibilidade. Ausência de constituição válida e regular do processo.

1. O Tribunal paulista consignou de forma expressa que à época da propositura da 

ação, em 2004, o Sindicato agravante não possuia o registro sindical no Ministério do 

Trabalho e Emprego, e, por essa razão, julgou ser impossível o saneamento do vício de 

representação em momento posterior, porque no direito brasileiro não está previsto a 

fi gura da legitimação superveniente.

2. É indispensável o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) para ingresso em juízo na defesa de seus fi liados (cf. EREsp 510.323/BA, Rel. 

Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJ 20.03.2006, p. 176).
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3. O art. 13 do CPC/1973, o qual permite, nas instâncias ordinárias, o saneamento 

do processo mediante determinação do juiz ou do relator, não abre a possibilidade 

para que a parte tão-só posteriormente legitimada passe a defender direitos em 

juízo.

4. Isso porque a legitimidade é “pressuposto de validade” (consoante lições de 

Humberto Theodoro Júnior), legal e subjetivo, não apenas para a persistência do 

processo, mas para a sua constituição válida e regular (ex vi do art. 3º do CPC/1973 – 

para propor ação é necessário ter legitimidade).

5. Indiferente, nesse viés, se a parte adquire capacidade processual (legitimidade 

“ad causam”) ou postulatória (legitimidade “ad processum”) durante a marcha 

processual, se não a tinha quando ajuizou a ação.

6. Inexistem motivos para infi rmar a decisão pela extinção do processo, ante 

a falta de condição da ação, nos termos da lei processual (ex vi do art. 267, VI, 

do CPC/1973 – extingue-se o processo, sem resolução de mérito quando não 

concorrer qualquer das condições da ação).

7. Agravo interno não provido. (AgRg no AREsp n. 608.253/SP, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2.5.2017 – grifei)

Em tal contexto, considerando que a ação foi proposta em 1991, não se 

aplica ao presente caso o art. 173 da Lei n. 9.279, de 14.5.1996, DOU 15.5.1996, 

que entrou em vigor apenas 1 (um) ano após sua publicação, conforme art. 243 

do mesmo diploma.

Por outro lado, o art. 57 da Lei n. 5.772/1971 está inserido no Capítulo 

XVII (Da Nulidade e do Cancelamento de Privilégio) do Título I (Dos 

Privilégios) do referido diploma. Tal dispositivo diz respeito à ação de nulidade 

de “privilégios” de invenção, de modelo de utilidade, de modelo industrial e 

de desenho industrial (art. 2º, “a”, da lei), não à ação de nulidade do “registro 

de marca”, que está disciplinada no art. 100, no Capítulo X (Da Nulidade e da 

Revisão do Registro) do Título II (Das Marcas de Indústria, de Comércio e de 

Serviço) da mesma lei. Em tais circunstâncias, em princípio, o recurso especial 

não mereceria ser examinado no seu mérito. Entretanto, há peculiaridades 

que viabilizam o conhecimento do recurso especial nessa parte, a saber: (i) o 

Tribunal de origem decidiu com fundamento na aplicação do próprio art. 57; 

(ii) o recorrente alegou violação de tal norma, divergindo da interpretação que 

lhe fora conferida no acórdão recorrido; e (iii) o art. 57 possui redação idêntica à 

do art. 100, ambos da mesma lei.

Inicialmente, confi ra-se o teor do art. 100 da Lei n. 5.772/1971:
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Art. 100. São competentes para promover a ação de nulidade o Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial ou qualquer pessoa com legítimo interesse. 

(Grifei.)

A controvérsia consiste em saber se o detentor da licença de uso de uma 

determinada marca, no caso a “Martini”, encontra-se inserido no conceito 

de “qualquer pessoa com legítimo interesse” e, consequentemente, possui 

legitimidade para propor ação de nulidade do registro de outra marca, aqui a 

“Contini”, que, indevidamente, imitaria inclusive sinais distintivos dos produtos, 

que implicaria confusão com aquela, objeto da licença conferida à autora da 

demanda anulatória.

Inicialmente, a própria contestação apresentada pela ora recorrente 

admite que a autora possui licença de uso da marca “Martini”, sendo oportuno 

reproduzir as seguintes passagens da referida defesa:

A sociedade autora, muito embora licenciada para o uso das marcas da Tradall 

S/A., no Brasil, não está legitimada para ajuizar a presente demanda.

Em verdade, a procuração que instrui a demanda foi outorgada pela Martini 

& Rossi Ltda., que via dos documentos apresentados está apenas e tão somente 

autorizada a utilizar uma série de marcas no Brasil, marcas estas que, no entanto, 

são de propriedade da Tradall S/A., fato que demonstra que a aqui autora não 

tem legitimidade para promover a nulidade dos registros obtidos pela co-

ré Conte, e em abono da ilegitimidade da Martini & Rossi Ltda., para propor a 

presente demanda citamos novamente o mestre GAMA CERQUEIRA, Tratado da 

Propriedade industrial, volume 2, 2ª edição, págs. 1.076/1.077 (...) (e-STJ fl . 170 – 

grifei.)

No mesmo sentido, a sentença reproduz trecho da perícia em que foi 

reconhecida a licença de uso conferida à autora:

Ao responder o quesito primeiro da autora, o Sr. Perito Judicial asseverou que:

Mas, valendo frisar que a marca ‘Martini’, inclusive para os efeitos da 

convenção internacional em referência, não é de titularidade da sociedade 

autora da demanda e, isso sim, de propriedade de TRADALL S.A., empresa 

de nacionalidade suiça, que concedeu à nacional a licença de uso da 

marca no Brasil. (fl . 519) (e-STJ fl s. 1.262/1.263 – grifei.)

É incontroverso, portanto, que a autora, Martini & Rossi Ltda., possui 

licença para utilizar a marca “Martini”, sendo certo que, em tal contexto, inexiste 

razão para que a licenciada seja impedida de propor ação de nulidade para 
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desconstituir registro de outra marca que lhe esteja causando danos. O legítimo 

interesse da autora, portanto, econômico e jurídico, está presente.

Nem se diga, por outro lado, que a autora esteja defendendo direito de 

terceiro. Destaco que a presente ação não discute a higidez do registro da marca 

utilizada pela autora, o que, em princípio, seria privativo da titular da marca. Em 

verdade, a autora busca impedir que a autorização que lhe fora concedida para 

utilizar a marca “Martini” seja prejudicada por outra de terceiro, a “Contini”, 

que estaria, supostamente, causando confusão no mercado e danos ao contrato 

de licença. O art. 6º do CPC/1973, nesse caso, não foi contrariado, estando a 

autora defendendo direito próprio.

A propósito, o art. 139 da Lei n. 9.279/1996, invocado na sentença e que 

não se aplica ao presente caso, por se tratar de lei editada posteriormente ao 

ajuizamento da ação, assim dispõe:

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá 

celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito 

de exercer controle efetivo sobre as especifi cações, natureza e qualidade dos 

respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os 

poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos. 

(Grifei.)

Tal norma legal deixa claro que o licenciado poderá defender os “seus 

próprios direitos”, o que não poderia ser diferente, independentemente de 

receber do titular do registro poderes específi cos para a defesa da marca.

A recorrente cita entendimento restritivo de JOÃO DA GAMA 

CERQUEIRA nas seguintes passagens do recurso especial:

Malgrado o respeito que merecem os desembargadores que participaram 

do julgamento, o entendimento acima, com o devido respeito, revela-se ilegal 

porquanto a legitimação conferida na lei a qualquer pessoa com legítimo interesse 

(art. 57, do CPI/1971 e artigo 165, LPI/1996).

Assim, o registro de marca será nulo se concedido em desacordo com os itens 

1 a 20, do artigo 65, do CPC/1971 e incisos I a XXIII, do artigo 124, LPI/1996, em 

outras palavras, tem legítimo interesse certas pessoas, as quais possam ter seus 

direitos antingidos/ofendidos pela concessão do registro que se objetiva ver 

declarado nulo.

Aqui, transcreve-se trecho de doutrina que interpreta a expressão “qualquer 

pessoa com legítimo interesse” para a propositura de ação de nulidade de registro 

de marca:
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(...), são competentes para promover a ação de nulidade; a) Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial. b) Qualquer pessoa com legítimo 

interesse.

Nos casos do art. 65, n. 1º e 3º, a ação é movida pelo Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial, conforme o foro em que deva correr o processo.

(...)

Como observa, porém, Machado Guimarães, tratando-se da iniciativa 

da ação de nulidade, e só poderia aquela ação ser fundada em algum 

dos casos previstos na lei, “cabe ao autor estabelecer a sua legitimação, 

como titular de um direito enquadrado em um dos aludidos casos”. Ora, 

como expusemos a respeito das pessoas que podem oferecer oposição ao 

registro, assim também o interesse de agir, nos mesmos casos, é exclusivo 

de determinadas pessoas, cujos direitos possam ter sido ofendidos pela 

concessão do registro, e que são as únicas que possuem legítimo interesse 

na decretação da nulidade; em outros casos, o interesse de agir é comum a 

todos os comerciantes e industrial em geral.

Estão no primeiro caso, como interessados diretos, a União, os Estados 

e os Municípios, em relação às denominações das repartições públicas (art. 

65, n. 4º); o comerciante ou industrial, em relação ao seu nome comercial 

ou ao titulo e à insígnia do seu estabelecimento (art. 65, n. 5º); a pessoa 

cujo nome ou efígie tenha sido registrada como marca, sem autorização, 

ou os seus sucessores diretos (art. 65, n. 12); o titular de direitos de autor 

sobre obras literárias ou desenhos artísticos (art. 65, n. 15); o titular de marca 

anteriormente registrada, que tenha sido reproduzida ou imitada (art. 65, n. 

17).

Nos demais casos do art. 65, são legítimos interessados na nulidade do 

registro os comerciantes em geral, ou porque a concessão do registro daria 

a concorrentes seus o direito de empregar marcas, cujo uso a lei a todos 

proíbe (art. 65, n. 1º e 16), ou porque o registro os privaria do direito de 

empregar livremente certos sinais que a lei considera de uso comum (arts. 

65, n. 2º, 6º, 8º, 10 e 13 e art. 70).

(In Tratado da Propriedade Industrial, João da Gama Cerqueira – 2ª Ed. 

– 1982 – Ed. RT – Vol. 2 – pag. 1.074/1.077) [grifos não contidos no original]

Note-se que a recorrida não é a titular da marca Martini, tanto que o próprio 

acórdão reconhece que a recorrida tem o direito de uso, “com limite de prazo e 

possibilidade de prorrogação, a demonstrar que a proprietária da marca reserva a si 

tal direito, inclusive a faculdade de persegui-lo em juízo”.

E, mais adiante, o acórdão assevera que: “Em 1991, quando protocolizada a 

inicial, a Bacardi não detinha poderes para representar a Tradall, nem sequer os de 

defender a marca em nome próprio”, o que demonstra a ilegitimidade ad causam 

para a ação de nulidade do registro de marca. (e-STJ fl s. 1.623/1.625.)
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A interpretação restritiva conferida pelo doutrinador referido no recurso 

especial, entretanto, não encontra amparo na Lei n. 5.772/1971, cujo art. 

100 não estabelece limitações prévias à propositura da ação anulatória com 

o propósito de vincular determinadas causas de nulidade a certas pessoas. A 

legitimidade ativa deve ser aferida caso a caso, bastando que o autor demonstre 

“legítimo interesse”, jurídico ou econômico, narrando prejuízos de qualquer 

natureza provocados por marca indevidamente registrada. Isso porque tal 

registro impõe à coletividade limitações parciais ou totais ao uso por outrem.

 Com isso, não é incorreto dizer que pessoas físicas ou jurídicas que 

exerçam atividades relacionadas a determinada marca (“nomes, palavras, 

denominações, monogramas, emblemas, sigla, símbolos, fi guras e quaisquer 

outros sinais distintivos” – art. 64 da Lei n. 5.772/1971) possam propor contra 

terceiro ação judicial com o objetivo de anular registro obtido de forma ilegal e 

que, comprovadamente, esteja afetando legítimo direito das referidas pessoas.

A propósito, destaco que a exigência contida no art. 100 da Lei n. 

5.772/1971, de haver “legítimo interesse”, é sufi ciente para impedir a banalização 

da ação de nulidade de registro e a sua multiplicação em demandas cujos autores 

não demonstrem nenhum direito próprio que esteja sendo prejudicado pela 

marca indevidamente registrada. Simultaneamente, preserva a confi abilidade do 

sistema, conforme bem anotado no acórdão recorrido (cf. e-STJ fl s. 1.522/1.523), 

e privilegia a livre concorrência, protegendo o mercado e os consumidores de 

fraudes e de abusos eventualmente praticados.

Por outro lado, a tese defendida pela recorrente, invocada com fundamento 

na doutrina de João da Gama Cerqueira, na verdade, não apresenta razões 

jurídicas lógicas e fortes para sustentá-la, sem utilidade prática e real, seja de 

natureza material seja de natureza processual. Apenas afi rma que a compreensão 

restritiva deveria ser adotada e só, contrariando princípios e direitos que a 

própria lei busca proteger.

Com efeito, a melhor interpretação é a que não restringe, salvo motivos 

plausíveis, o direito de ação, incidindo a regra contida no art. 5º da LINDB, 

segundo a qual, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fi ns sociais a que ela se 

dirige e às exigências do bem comum”.

Na doutrina, quanto à legitimidade para ajuizar ações em defesa da marca, 

à luz da atual Lei n. 9.279/1996, Lélio Denicoli Schmidt leciona que:

[...] O cessionário também tem direito de ação para proteger o uso exclusivo da 

marca, mesmo que o contrato de cessão ainda não tenha sido averbado perante o 

INPI. A demora na averbação do contrato não pode deixar impune a contrafação, 
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de modo que “a falta de registro da transferência não impede que o cessionário 

defensa seu direito ao uso exclusivo da marca”.

A ação pode ser proposta de forma isolada ou em conjunto com o licenciado ou 

distribuidor local. O litisconsórcio ativo com uma empresa nacional dispensa o 

autor estrangeiro de prestar a caução prevista no art. 83 do CPC, caso não haja 

tratado de cooperação judiciária que o isente dessa obrigação. O licenciado 

pode ser investido de poderes para litigar de forma isolada, na qualidade de 

legitimado extraordinário à defesa dos direitos do licenciante (art. 139, parágrafo 

único da LPI). O licenciado também pode atuar como legitimado ordinário, mas 

nessa hipótese a demanda contra o infrator não deve ser fundamentada no registro 

de marca pertencente ao licenciante, mas na concorrência desleal sofrida pelo 

licenciado (desvio desleal de clientela). (MARCAS, Aquisição, Exercício e Extinção de 

Direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, pp. 273/274.)

Com efeito, pode o licenciado propor ação para evitar confusão entre marcas 

e o consequente desvio de clientela por parte de terceiro que, indevidamente, 

obteve registro de marca assemelhada à anterior, objeto da licença. Essa, a 

propósito, é a causa de pedir deduzida na inicial, sendo sufi ciente conferir os 

seguintes trechos da petição inicial:

[...] a mais fl agrante má-fé inspirou a Ré que buscou (com pleno êxito) imitar 

dolosamente todos os sinais distintivos que caracterizam globalmente os produtos 

da Autora, fazendo-o com requintes de maldosa efi cácia de maneira a gerar:

– denominação

– logotipia

– rotulagem

claramente confundíveis com aquelas do Vermouth Martini nas suas edições 

Bianco, Tinto e Dry.

[...]

I–C) Apesar da má-fé descomunal com que se houve a Ré “ab ovo”, apesar 

das contundentes provas da deslealdade concorrencial que motivou a Ré na 

busca dos Registros Anulandos por visar esta o desvio fraudulento da clientela 

da Autora, pela confusão criada entre os produtos Vermouth Contini e Vermouth 

Martini, apesar da força repressiva e preventiva que as normas do direito interno 

(sinergicamente robustecido pela Convenção da União de Paris) estabelecem 

contra a concorrência desleal, apesar da proteção extraordinária à marcas notórias 

contundentemente agasalhada pela legislação Pátria, e, apesar das oposições e 

impugnações várias e reiteradas que a Autora fez, em sede Administrativa junto 

ao INPI versus os pedidos de registro que a Ré depositou junto ao INPI, apesar de 

tudo isto, foram concedidos os Registros anulando à Ré.
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I–D) Conseguiu assim a Ré, com o beneplácito do INPI, subverter a ordem 

jurídica mediante a obtenção de registro de marca (em princípio outorgáveis ao 

honesto empresário para obtenção de título de propriedade sobre as marcas que 

ele cria e usa para distinguir – isto é, não confundir – os seus produtos em relação 

aos dos concorrentes, em nome da preservação da lealdade concorrencial) para, 

subdolosa e ignobilmente lograr o desvio fraudulento da clientela da Autora 

mediante a confusão criada no mercado entre os respectivos produtos.

Ou seja, os registros das marcas foram usados como meios idôneos para o 

desvio da clientela da Autora e para o locupletamento sem causa da Ré. (e-STJ fl s. 

7/8.)

Em sentido semelhante, Th iago Jabur Carneiro, apesar de sua obra ser 

dedicada a interpretar a Lei n. 9.279/1996, também mostra caminhos para 

admitir a legitimidade ativa do licenciado para proteger a marca, assim:

[...] a despeito do sistema legal, pelo art. 139, parágrafo único, da Lei n. 

9.279/1996, e da jurisprudência, conforme acima exposto, sinalizarem para 

a possibilidade da legitimidade ativa do licenciado, tão somente no evento 

de o titular da marca desta forma expressamente consentir, convém apontar 

construção de teoria pautada no princípio da analogia que possa conduzir 

doutrinadores, magistrados e legisladores à refl exão mais aprofundada acerca da 

matéria.

Esta teoria consubstancia-se, essencialmente, na aplicação do principio da 

analogia a dois contratos de direito de propriedade intelectual: contrato de edição 

e contrato de licença de uso de marca a título exclusivo.

[...]

[...] é crível afi rmar que o contrato de edição afi gura-se como um contrato de 

licença exclusiva em que o editor tem exclusividade absoluta na utilização da 

obra que lhe foi entregue pelo autor, na forma e sob as condições assinaladas 

no contrato. O contrato de licença de uso de marca, celebrado a título exclusivo, 

afi gura-se, por igual, como um contrato em que o licenciado tem exclusividade 

absoluta na utilização da marca que lhe foi disponibilizada pelo titular da marca. 

Faz-se pertinente, pois, a analogia entre estes dois contratos de propriedade 

intelectual, de modo que, apesar de apresentarem objetos distintos de 

propriedade intelectual (em um, dá-se a licença exclusiva da obra, enquanto 

que, no outro, dá-se a licença exclusiva da marca), ambos possuem os mesmos 

contornos jurídicos, decorrentes dos elementos e dispositivos jurídicos similares 

que os integram.

Respaldando-se, desta sorte, no princípio da analogia, seria de grande 

razoabilidade admitir que os contratos de licença de uso de marca, celebrados a 

título exclusivo, possibilitassem ao licenciado da marca, ainda que sem o expresso 
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consentimento do licenciante, o direito de ingressar em juízo contra o titular 

e terceiros, em defesa da marca usurpada, tal qual ocorre com os contratos de 

edição (contrato de licenciamento de obra a título exclusivo).

Outro argumento pertinente, nesta linha de inteligência, seria emprestar ao 

contrato de licença de uso de marca exclusivo dispositivo de segurança semelhante 

àquele característico ao contrato de locação de bens imóveis, consubstanciado 

nas ações possessórias. Essas ações podem ser promovidas contra terceiros 

diretamente pelo locatário, contra eventuais turbações ou esbulhos que recaiam 

sobre o bem alugado, sem a necessária anuência do locador.

Isto porque, o licenciado exclusivo, tal qual ocorre com o locatário, pode 

sofrer embaraço ao seu livre exercício de uso da marca licenciada. Assim, o 

recurso pelo licenciado a este dispositivo protetivo permitido ao locatário de 

bens imóveis, poderia lhe possibilitar o ingresso direto em juízo contra terceiros 

que, eventualmente, estivessem restringindo ou prejudicando, de alguma forma, 

o uso exclusivo do bem imaterial licenciado. Essa prerrogativa conferida ao 

licenciado, seguramente, possibilitaria-lhe maior agilidade na defesa de seus 

interesses (“marca licenciada”), principalmente em Ações de Busca e Apreensão 

de mercadorias contrafeitas, em que se exige a máxima confidencialidade e 

celeridade possível, ao contrário do que ocorre quando se tem de recorrer, 

previamente, ao licenciante (titular da marca) para que esse promova as devidas 

medidas judiciais contra terceiros usurpadores da marca (procedimento este mais 

moroso, burocrático e ameaçador dos direitos imediatos do licenciado). (LICENÇA 

DE MARCA. Curitiba: Juruá Editora, 2012, pp. 237/239.)

Seguindo essa linha de entendimento, atrelada à analogia, invoco 

precedente da Terceira Turma, da relatoria da em. Ministra Nancy Andrighi, 

proferido no julgamento do REsp n. 466.360/SP, DJ de 20.10.2003, que 

reconheceu a legitimidade ativa, em ação indenizatória, de empresa que não 

detinha o registro de desenho industrial. Eis a fundamentação adotada pela em. 

Relatora, acolhida à unanimidade:

A controvérsia consiste em saber se a sociedade empresária fabricante de 

um produto, cujo registro de desenho industrial foi feito em nome do sócio 

majoritário, detém legitimidade ativa para pleitear indenização por danos 

materiais e morais contra aquele que imita ilicitamente o modelo registrado.

Ensinam os doutrinadores que possui legitimidade ativa para a causa o titular 

do interesse em confl ito. Logo, é legitimado para pleitear reparação por danos 

materiais e morais o prejudicado pelo ato ilícito.

Em termos de propriedade industrial, a Lei n. 9.279/1996 confere direito de 

propor ação indenizatória ao “prejudicado”, conceito bem mais amplo do que o de 

“titular do registro ou patente”. Confi ram-se os dispositivos legais a respeito:



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

448

Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá 

intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de 

Processo Civil.

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o 

prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos 

em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de 

propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta 

Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão 

entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou 

entre os produtos e serviços postos no comércio. (negritou-se)

Nesse ponto, a Lei n. 9.279/1996 está coerente com o princípio contido no art. 

159 do CC/1916, que não faz qualquer restrição ao direito de indenização pelo 

prejuízo causado por outrem.

Assim sendo, aos dispositivos citados há de se dar interpretação ampliativa, 

quando é evidente a intenção do legislador de proteger qualquer prejudicado 

pelos atos ilícitos enumerados na Lei n. 9.279/1996. É dizer, “onde a lei não 

distingue, não pode o intérprete distinguir” ou, como explica Carlos Maximiliano, 

“Quando o texto dispõe de modo amplo, sem limitações evidentes, é dever do 

intérprete aplicá-lo a todos os casos particulares que se possam enquadrar na 

hipótese geral prevista explicitamente;” (“Hermenêutica e Aplicação do Direito”, 17ª 

ed., Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 247).

Assim, desde que o autor da ação indenizatória consiga demonstrar, através 

da narração do pedido e da causa de pedir, que foi realmente lesionado pela 

imitação ou contrafação, é de se tê-lo como parte legítima para ingressar em juízo 

com o intuito de obter indenização pelos prejuízos sofridos com a prática ilícita.

No processo em exame, a recorrente foi efetivamente prejudicada com os atos 

ilícitos praticados pela recorrida, embora não detivesse o registro do desenho 

industrial do “cesto com tampa”. Isso porque, em seu desfavor, ocorreu desvio de 

clientela e perda do lucro da venda dos cestos que fabrica.

Vale ressaltar que, em princípio, é o proprietário do registro do desenho 

industrial quem sofre com o ato do contrafator, mas isso não impede que aquele 

que se utiliza de forma lícita do desenho também seja prejudicado.

É o que acontece no presente processo, já que se evidencia licitude na conduta 

da recorrente de se utilizar do modelo industrial “cesto com tampa”.

Realmente, a recorrente vem fabricando e comercializando, a bastante tempo 

(ao menos desde 1995, quando feito o registro no INPI), o referido produto, 

registrado em nome do sócio majoritário. A ação indenizatória foi ajuizada 

com a concordância do sócio proprietário do desenho industrial, que assinou a 

procuração ad judicia (fl . 45).
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Dessa forma, a razão e a lógica autorizam que se considere a recorrente 

tacitamente autorizada a utilizar o desenho industrial registrado em nome do 

sócio majoritário.

Por esse motivo, a imitação do “cesto com tampa” por terceiro ofende interesses 

da ora Recorrente, amparados pela Lei, o que a coloca na posição de prejudicada 

e, conseqüentemente, de legitimada à propositura de ação indenizatória.

A par disso, há outro motivo para se afastar a preliminar de ilegitimidade ativa 

para a causa.

Lê-se da petição inicial que o pedido indenizatório também se fundamenta na 

prática de concorrência desleal. Essa conduta ilícita é distinta dos atos de violação 

da propriedade industrial, segundo depreende-se da leitura do art. 209 da Lei n. 

9.279/1996.

O STJ já teve a oportunidade de se manifestar sobre o conceito de concorrência 

desleal. Vejam-se os seguintes precedentes:

(...). A concorrência desleal supõe o objetivo e a potencialidade de 

criar-se confusão quanto a origem do produto, desviando-se clientela. 

(REsp 70.015/SP; DJ 18.08.1997; Rel. Min. Eduardo Ribeiro)

(...) III - a proteção da marca tem por objetivo a repressão a concorrência 

desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que 

adquire determinado produto ou serviço pensando ser outro, bem como 

o locupletamento com esforço alheio. (REsp 40.190/RJ; DJ 29.09.1997; Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira)

Como se vê, a concorrência desleal visa a confundir os consumidores para 

captar a clientela do concorrente em locupletamento ilícito e com prejuízo para 

este (que pode ser fabricante ou comerciante), dando ensejo ao ajuizamento de 

ação indenizatória. Nesse sentido:

Marca. Dano. Prova. Reconhecido o fato de que a ré industrializava 

e comercializava produto “sabão da costa”, marca registrada da 

autora, que tambem fabricava e vendia o mesmo produto, deve-se 

admitir conseqüentemente a existência de dano, pois a concorrência 

desleal signifi cou uma diminuição do mercado. (...) (REsp 101.059/RJ; DJ 

07.04.1997; Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar)

Importa ressaltar que a concorrência desleal abrange atos bastante 

diversifi cados e pode causar prejuízos a diversas pessoas, de muitas maneiras. 

A “concorrência desleal não se defi ne e nem se especifi ca, posto que se apresenta 

sob os mais variados aspectos, visando sempre atingir o industrial, o comerciante 
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(entendido este em seu sentido mais genérico, eis que entre os mesmos podemos 

incluir as pessoas que praticam atividades profi ssionais e aqueloutras prestadoras 

de serviços), tirando-lhes direta ou indiretamente a sua clientela, causando ou não 

prejuízos” (SOARES, José Carlos Tinoco. “Marcas vs. Nome Comercial: Confl itos”, São 

Paulo, Jurídica Brasileira, 2000, p. 366).

A doutrina diferencia a ação de concorrência desleal da ação de contrafação 

(ou de violação da propriedade industrial), pois esta é calcada na titularidade do 

registro da propriedade industrial (direito real), enquanto aquela é fundamentada 

na existência pura e simples do prejuízo (art. 159 do CC/1916), tratando-se de 

direito pessoal à indenização por perdas e danos (PAES, Tavares P. R. “Propriedade 

Industrial”, 2ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2000, p. 195).

Dessa forma, nota-se que pode propor ação indenizatória por prática de 

concorrência desleal o fabricante ou comerciante concorrente, prejudicado pela 

captação ilícita de clientela, não se conferindo legitimidade ativa somente ao 

titular do registro ou da patente.

Conseqüentemente, no presente processo, o fato de a ação pautar-se também 

na alegação de concorrência desleal é mais um motivo para que não se possa 

considerar parte ilegítima para a causa a ora recorrente, já que o ato ilícito descrito 

na inicial é capaz de prejudicá-la diretamente.

Tomando-se por base o precedente acima, relativo a uma ação indenizatória, 

entendo que a pessoa física ou jurídica que sofre prejuízos está inserido na 

expressão “qualquer pessoa com legítimo interesse” contida no art. 100 da Lei n. 

5.772/1971.

Por último, a respeito do precedente mencionado na sentença, do antigo 

Tribunal Federal de Recursos (AC n. 137.660/RJ, Rel. Ministro Pedro Acioli, 

Quinta Turma, julgado em 14.12.1988 – JTFR/LEX, volume 91, páginas 

56/61), apesar de reproduzir pequeno trecho da doutrina de João da Gama 

Cerqueira, não cuidou da indispensável interpretação do art. 100 da Lei n. 

5.772/1971.

A autora, portanto, como detentora de licença para utilizar a marca Martini 

no Brasil, possui legitimidade, na forma do art. 100 da Lei n. 5.772/1971, 

aplicável à espécie, para defender direito próprio ajuizando ação anulatória 

de registro de outra marca, que supostamente estaria gerando confusão no 

mercado, desvio de sua clientela e prejuízos econômicos. Tal justifi cativa, por si, 

demonstra ainda que o direito material objeto desta lide possui um campo de 

interferência extremamente abrangente e relevante, que ultrapassa o interesse 
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pessoal do titular do registro da marca, reforçando a legitimidade ativa do 

licenciado, reconhecida em segundo grau e que mantenho neste julgamento.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe provimento.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.036.296-ES (2008/0047037-3)

Relator: Ministro Raul Araújo

Recorrente: V R - menor impúbere

Repr. por: J C R

Advogado: Francisco Carlos de Morais Silva e outro(s) - ES003876

Recorrido: S/A A Gazeta

Advogado: Bruno César Limongi Horta e outro(s) - ES013118

Recorrido: Pietro Agencia de Servicos Ltda

Advogado: Magda Denise Farias de Souza e outro(s) - ES004945

EMENTA

Recurso especial. Responsabilidade civil. Estatuto da Criança 

e do Adolescente. Veiculação da imagem de menor impúbere em 

coluna jornalística, com legenda de comentário. Adolescente iniciada 

na carreira de modelo profissional. Dano moral e material. Não 

ocorrência. Publicação de uma das várias fotografi as fornecidas pelo 

genitor. Inexistência de ofensa à dignidade da menor. Legenda com teor 

elogioso. Fotografi a sóbria e artística. Ausência de incompatibilidade 

com a atividade profissional em questão. Publicação desprovida 

de fi nalidade lucrativa. Anuência do responsável legal presumida. 

Peculiaridades do caso. Recurso especial não provido.

1. O direito à imagem, de consagração constitucional (art. 5º, 

V e X), constitui-se em direito fundamental da pessoa humana, de 
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uso restrito de seu titular, somente sendo possível sua utilização 

por terceiro quando expressamente autorizado e nos limites da 

fi nalidade e das condições contratadas. Na hipótese de criança ou 

adolescente, a exibição da imagem exige maiores cuidados e necessita 

do consentimento dos representantes legais.

2. A princípio, a simples utilização de imagem da pessoa, sem 

seu consentimento, gera o direito ao ressarcimento das perdas e danos, 

independentemente de prova do prejuízo (Súmula 403/STJ), exceto 

quando necessária à administração da justiça ou à manutenção da 

ordem pública (CC/2002, art. 20).

3. A autorização para utilização da imagem não precisa, 

necessariamente, ser expressa, podendo ser concedida de forma tácita 

por seu titular ou representante, a depender das circunstâncias do caso.

4. De acordo com a moldura fática delineada pelo Tribunal de 

origem, conclui-se que a publicação em jornal impresso de fotografi a 

que apenas exalta a beleza da jovem, com imagem elegante e sóbria, 

associada a legenda elogiosa, a partir de foto fornecida pelo genitor 

da adolescente iniciada na carreira de modelo profi ssional, com a 

fi nalidade de promover a carreira da adolescente, não viola o direito 

fundamental da imagem.

5. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide 

a Quarta Turma, por unanimidade, conhecer do recurso especial para negar-lhe 

provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Maria 

Isabel Gallotti (Presidente) e os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco 

Buzzi e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Ministro Raul Araújo, Relator

DJe 10.5.2017
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Raul Araújo: Trata-se de recurso especial manejado por 

Vivian Redondo contra o v. acórdão de fl s. 708/717, complementado pelo de fl s. 

739/743, da lavra do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 

que negou provimento ao recurso de embargos infringentes por ela interposto.

Noticiam os autos que a recorrente moveu, representada por seu genitor, 

ação de indenização por danos morais e materiais contra S/A A Gazeta e Pietro 

Agência de Serviços Ltda, alegando, em síntese, que “é modelo profi ssional, tendo 

começado sua carreira profi ssional quando contava com 11 (onze) anos de 

idade, sendo que já nesta idade fazia comerciais para a televisão, no Estado de 

São Paulo”, tendo trabalhado em conceituada agência nesse estado e recebido 

propostas de outras duas agências japonesas. Aduziu, de igual modo, que 

“certamente, teria uma carreira profi ssional bastante promissora, pois como é 

amplamente sabido, inclusive pela mídia, de que as modelos que vão para o Japão, 

quando do cumprimento do contrato retornam ricas. E as modelos profi ssionais 

que fi carem, caso sejam escolhidas por outras Agências Internacionais não 

precisam, defi nitivamente, preocuparem-se com dinheiro” (fl . 6).

Alegou, por outro lado, que, após mudança de sua família para a cidade 

de Vitória/ES, foi contratada pela segunda demandada, agência local do 

mesmo ramo de atuação. Confi ando na seriedade da agência, “a Requerente 

se cuidava fi sicamente e mantinha os padrões de beleza exigidos nas passarelas 

Internacionais, até o fatídico dia 08 de março de 1998, quando uma foto sua (da 

requerente) foi publicada no Jornal A Gazeta, comparando a requerente com a 

dançarina Scheila Carvalho (do grupo É o Tchan), ou seja, a requerente, uma 

modelo profi ssional foi comparada com uma dançarina. Muito embora ambas 

as carreiras são artísticas e, portanto, todas duas merecedoras de respeito, não há 

que se ter a comparação, pois entre as mesmas há uma diferença enorme” (fl . 7).

Concluiu afirmando que a divulgação desautorizada de sua imagem, 

somada ao comentário jocoso, comparando-a à dançarina do conjunto 

musical “É o Tchan”, teria causado, além de abalo moral, dano patrimonial, 

inviabilizando sua carreira no ramo de modelo profi ssional, que julgava ser 

promissora, reclamando, portanto, indenização de vultosa quantia.

Citadas, as demandadas ofertaram contestação. A agência de modelos 

suscitou a inépcia da inicial, sua ilegitimidade passiva para causa e, no mérito, 

que a divulgação da imagem da autora teria ocorrido por interferência de seu 
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genitor, como forma de promover sua carreira (fl s. 100/116). Por sua vez, a 

empresa jornalística demandada arguiu a inépcia da inicial, a decadência do 

direito de ação com base na lei de imprensa. No mérito, defendeu a licitude da 

publicação (fl s. 130/164).

O ilustre magistrado de piso, após ampla dilação probatória e a audiência 

do Ministério Público, sentenciou o feito, afastando as preliminares suscitadas 

e, no mérito, julgou procedentes os pedidos condenando solidariamente as ora 

recorridas ao pagamento de indenização por dano moral e material, nos termos 

da r. sentença de fl s. 425/438, cuja parte dispositiva fi cou assim redigida, in verbis:

Isto posto, e por tudo mais que dos autos está a constar, julgo parcialmente 

procedente o pedido inserto na prefacial e, por via de conseqüência, condeno as 

Rés, solidariamente, a pagar à Autora, a título de indenização por dano material, 

a quantia mensal de RS 900,00 (novecentos reais), a contar da data da publicação 

da foto, até a data em que completaria 18 (dezoito) anos de idade, como se apurar 

em liquidação de sentença, corrigível monetariamente, a cada mês, pelos índices 

do INPC, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento), estes contados da citação 

das Rés.

Condeno, ainda, as Rés, a pagar a Autora, a título de dano moral puro e simples, 

por arbitramento, na forma do artigo 1.553 do Código Civil, a importância 

equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos.

Por derradeiro, condeno as Rés no pagamento das custas processuais prévias 

e residuais, bem como na verba honorária, que arbitro em vinte por cento (20%), 

sobre o valor da condenação atualizada.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por maioria de votos, deu 

provimento ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença, 

julgar totalmente improcedentes os pedidos, conforme se infere do v. acórdão de 

fl s. 557/607, assim ementado:

Apelação cível. Ação de reparação de danos morais e materiais. Publicação 

de foto integrante de ensaio fotográfi co. Ausência de prova do dano material e 

moral. Sentença reformada. Apelação conhecida e provida.

A imagem da autora foi reproduzida absolutamente dentro do contexto da 

atividade a que se dedica, como modelo profi ssional, não se enquadrando na 

hipótese dano à imagem, seja material ou moral. Diferente poderia ser o enfoque 

do problema se a imagem da mesma tivesse sido veiculada de forma grotesca, 

vexatória ou ridícula, ofensiva ao decoro da pessoa, o que, defi nitivamente, não se 

apresenta o caso dos autos.

Apelo conhecido e provido.
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Contra o referido acórdão, a ora recorrente interpôs embargos infringentes, 

os quais foram, à unanimidade, desprovidos pelo Primeiro Grupo de Câmaras 

Reunidas, conforme acórdão de fl s. 708/717, assim ementado:

Civil e Processual Civil. Embargos infringentes. Matéria jornalística. Danos 

morais. Fotografi a.

A mera insatisfação ou dissabor em relação a matéria jornalística não enseja, 

por si só, a confi guração de danos morais passíveis de indenização.

Opostos embargos de declarações, foram rejeitados (fl s. 628/630).

Irresignada, a ora recorrente interpôs, com arrimo nas alíneas “a” e “c” do 

permissivo constitucional, o presente apelo nobre, alegando, além da divergência 

jurisprudencial, ofensa aos arts. 131, 332, 334, II e III, 535, I e II, do CPC/1973, 

aos arts. 3º, 4º, 17, 18, 70, 71, 72 e 73 da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança 

e do Adolescente), ao art. 159 do Código Civil de 1916 e aos arts. 186 e 927 do 

Código Civil de 2002.

Aduziu a recorrente, preliminarmente, que o eg. Tribunal de Justiça 

local teria sido omisso, uma vez que “em momento algum a decisão levou em 

consideração que a ora recorrente se tratada (sic) de uma menor impúbere, 

com apenas 13 anos de idade, como não apreciou as disposições contidas nas 

normas específi cas que regem a proteção do menor e do adolescente” (fl . 763), 

bem como não levou em consideração fato incontroverso que seria a ausência de 

autorização para publicação de sua imagem.

No mérito, afirmou, em síntese, que, “havendo prova produzida nos 

autos segundo a qual; a) houve a publicação da foto da menor impúbere sem 

autorização e/ou consentimento de seus pais ou representantes; b) que essa 

foto e essa legenda trouxe constrangimento à menor impúbere; c) se tratando 

de menor impúbere deveria, como se deve, se aplicar as disposições legais 

contidas na Lei n. 8.069 de 13.07.1990, denominado de Estatuto da Criança e 

do Adolescente, não poderiam os julgadores se afastarem desses fatos e dessas 

provas, sob pena de violação dos dispositivos citados” (fl . 766), e que “no caso 

concreto, agência de modelo, sem qualquer autorização (matéria incontroversa 

nos autos) encaminhou a foto da menor impúbere a publicação em jornal, e este 

também sem autorização a fez publicar com legenda promovida ao seu talante, 

fazendo comparativo de uma menor impúbere com uma das mulheres mais 

desejadas do Brasil e cobiçadas sexualmente, principalmente pelos jovens, o que 

gerou todo o transtorno e constrangimento” (fl . 770).
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As recorridas ofertaram contrarrazões (fl s. 835/852 e 878/895).

A douta Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso 

especial, nos termos da decisão de fl s. 915/917.

A Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do apelo 

nobre, consoante se infere da percuciente promoção de fl s. 924/926.

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Raul Araújo (Relator): A questão controvertida nos 

presentes autos tem como nascedouro o fato de a agência de modelos Pietro 

Agência de Serviços Ltda, ora recorrida, ter encaminhado para publicação em 

jornal de propriedade da S/A A Gazeta, também recorrida, uma fotografi a 

integrante de ensaio fotográfico da ora recorrente Vivian Redondo, menor 

impúbere, com 13 (treze) anos de idade, a qual já então desenvolvia a atividade 

de modelo profi ssional.

A referida publicação foi acompanhada de nota com os seguintes dizeres: 

“Imagens de março - Vivian Redondo não fi cou nem um pouco preocupada 

com a presença de Sheilla Carvalho em Vitória. Nem precisava, não é mesmo?”.

Sentindo-se ofendida com o fato, a recorrente, à época representada por 

seu genitor, ajuizou a presente demanda com a fi nalidade de ver-se indenizada 

moral e materialmente. Entendeu que as demandadas teriam publicado 

indevidamente sua foto, porquanto sem autorização, bem como a legenda 

comparativa veio a causar transtornos à menor, prejudicando sua carreira e 

servindo de “chacota” de seus colegas de classe, vindo a sofrer constrangimento e 

problemas psíquicos, impedindo-a de conseguir novos contratos e de prosseguir 

na carreira de modelo.

O Tribunal local, por maioria de votos, reformou a r. sentença condenatória, 

afastando a pretensão ressarcitória, conforme se infere das seguintes passagens 

do voto vencedor proferido pelo ilustre revisor, o Desembargador Nivaldo Xavier 

Valinho, in verbis:

Do que emana dos autos, e eu os revi, o argumento maior com relação a 

condenação e com relação às razões da apelada, dizem respeito a esses 

argumentos, a publicação de uma foto, da notícia, uma comparação com a 

cantora e dançarina Sheila Carvalho, do conjunto “É o Tchan”.
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No primeiro momento, para quem não tenha visto a fotografi a, dá para se fazer 

uma comparação dos trajes da menor e da artista, o que não é o caso. A foto atacada 

é a menina vestida numa coluna interna do jornal, e a notinha, a mim me parece, de 

enaltecer a sua beleza como pessoa. A foto não tem nada de ofensivo. Na foto ela está 

de vestido. Foi dada muita ênfase ao longo desses autos da infante, da menina 

de treze anos, menina que estava no colégio e que teve que sair, interrompendo 

uma carreira promissora, de ir ao Japão. Uma garota que se sentiu abalada, 

porque seus coleguinhas lhe ressaltavam, enfi m, faziam-lhe essas brincadeiras da 

comparação.

Não é segredo para ninguém, que a carreira, hoje, de modelo, se inicia aos 

onze anos. Nos autos existe uma alegação, uma comprovação, uma declaração de 

uma agência de modelos, dizendo que a menina de treze anos prestava serviços 

lá há um ano e que só deixou de ir para o Japão, porque não tinha os documentos 

necessários - é o que consta nos autos.

Desde o início de treze anos, ou talvez menos, a menina já se saía bem como 

modelo. Em várias fotos dos autos nota-se que ela está divulgando modelos de 

roupas, trajes de banho discretos, modelos sociais de vestidos, de terninhos, ou 

seja, uma modelo, na acepção da palavra, sem comprovação - nos autos - da sua 

renda nessa profi ssão. Então ela já se iniciava nessa profi ssão.

De modo que, quero, apesar de todo o respeito que merece o douto advogado, 

retirar da minha apreciação, essa ênfase que foi dada a pobre criança que fi cou 

abalada, que fi cou psicologicamente perturbada e que saiu do metiê da moda 

por causa dessa comparação com a Sheila Carvalho, quando a foto não sugere 

absolutamente nenhuma comparação. O texto poderia até atingi-la, mas a foto, 

não. Na foto ela está de vestido, muito bonito, por sinal, estampada na página do 

jornal. Um outro detalhe que a mim me parece relevante, é que essa jovem não 

poderia ter participado desses ensaios fotográfi cos, amplamente existentes aqui 

nos autos, sem o conhecimento de seus pais e sem a autorização deles. E outro 

detalhe, que a mim me parece relevante, é que essa carreira da menor não foi - 

pelo menos a prova dos autos não é neste sentido - abruptamente encerrada pelo 

fato da prova.

A nota de que não pôde viajar para o Japão para participar de eventos alusivos 

à moda, é porque ela não teria a documentação necessária naquela ocasião. A 

prova de que essa documentação não fora conseguida em razão do seu estado 

psicológico, nós não temos nos autos. Outro detalhe, que a mim me parece 

importante, é que na iniciante carreira de modelo que noticia os autos, o objetivo 

da modelo é ver-se divulgada. Em contrário, é que eu poderia achar que teria 

atingido a plenitude dos danos que poderiam ter sido causados à menor. Se ela 

já era uma modelo em inicio de carreira, se tinha autorização dos pais para posar 

nas fotos, como existem nos autos, se é sabido, consabido e provado que as menores 

iniciam a carreira entre doze, treze, quatorze anos, e já está entrando em declínio 

aos quinze, vinte anos, todas essas jovens e talentosas modelos, como me parece 
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ser a jovem desta ação que não foge à regra geral da precocidade do talento dessas 

jovens, para se iniciar no mundo da moda. A foto que foi estampada não ofende 

em nada o recato da menor, ao meu sentir. Não está em jogo, data vênia de quem 

pensa em sentido contrário, nenhuma violação ao direito da menor no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. A motivação principal não é exatamente a violação ao 

Estatuto, mas sim, a divulgação sem autorização. Se a divulgação foi feita sem 

autorização é sinal de que a jovem era modelo. Nos autos, a mim me parece que 

não muda essa verdade. Considerando que as jovens se iniciam nessa idade, 

considerando que já existem fotos dela como modelo, considerando que essas 

fotos não foram impugnadas em momento nenhum, eu tenho para mim que não 

cabe a indenização sob qualquer dos dois aspectos, daí porque, peço vênia ao 

Eminente Relator, mas dou provimento do recurso. (fl s. 597/599)

O citado entendimento prevaleceu, à unanimidade de votos, no julgamento 

dos embargos infringentes interpostos na sequência, por colegiado de 

composição mais ampla e diversa do anterior, convém registrar. A propósito, 

transcreve-se:

Compulsando os presentes autos e, em especial, analisando os documentos 

juntados pela Embargante, penso não merecer reforma o v. acórdão ora 

hostilizado.

A meu sentir, não é razoável crer que a fotografi a da Embargante, portando 

viçoso vestido, acompanhada da frase previamente transcrita, como se observa 

do documento de fl . 21, seja capaz de causar-lhe transtornos de ordem moral.

Não há, efetivamente, a divulgação de fotografia embaraçosa ou ofensiva 

aos bons costumes. Da mesma forma, os dizeres da referida matéria, em nenhum 

momento, ofendem a integridade moral da Embargante.

Ao contrário do que faz crer a Embargante, os termos utilizados pelo jornalista 

não tem o condão de agregar carga negativa a sua imagem pessoal ou profi ssional.

O que se evidencia, com efeito, foi a ocorrência de mera insatisfação ou 

dissabor para com a matéria publicada o que, por si só, não enseja a procedência 

do pedido condenatório. (fl s. 714/715)

De acordo com os trechos anteriormente destacados, percebe-se que não 

merecem prosperar as alegações de ofensa aos arts. 131 e 535 do Código de 

Processo Civil de 1973, uma vez que o eg. Tribunal de origem debruçou-se 

efetivamente acerca dos temas atinentes ao julgamento da causa, com abordagem 

integral e fundamentações compatíveis.

Nesse contexto, impende ressaltar, em companhia da tradicional doutrina e 

do maciço entendimento pretoriano, que o julgado apenas será omisso quando, 
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sem analisar a questão colocada sob apreciação judicial, ou mesmo promovendo 

o necessário debate, deixa, num caso ou no outro, de considerar aspecto, por si 

só, relevante para infl uir na solução reclamada, o que não ocorre na espécie em 

liça.

Desse modo, não merece acolhida a apontada violação, pois os acórdãos 

que julgaram os recursos de apelação, embargos infringentes e aclaratórios estão, 

como já dito, sufi cientemente fundamentados, não havendo nenhuma falha na 

prestação jurisdicional.

No tocante ao mérito da questão, é importante destacar que o bem jurídico 

cuja proteção se almeja através da presente demanda, qual seja o direito à 

imagem, encontra-se positivado na Constituição da República como direito 

fundamental posto à disposição da pessoa humana, nos seguintes termos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes:

(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação;

Especifi camente sobre a proteção ao direto de imagem, o Código Civil 

de 2002 dispôs sobre a necessidade de autorização da pessoa para a publicação, 

exposição ou utilização da imagem, salvo se necessárias à administração da 

justiça ou à ordem pública, cabendo indenização no caso de atingir a honra, boa 

fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fi ns comerciais, nos seguintes 

termos:

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade 

são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação 

voluntária.

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 

personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções 

previstas em lei.
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Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a 

medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em 

linha reta, ou colateral até o quarto grau.

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à 

manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, 

ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão 

ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se 

lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fi ns 

comerciais.

Sobre o tema, é importante salientar “que a imagem da pessoa pode ser 

classifi cada em imagem-retrato - fi sionomia de alguém, o que é refl etido no 

espelho - e imagem-atributo - a soma de qualifi cações do ser humano, o que ele 

representa para a sociedade” (Tartuce, Flávio. Manual de Direito Civil: volume 

único. 7 ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: METODO, 

2017, pág. 131).

Não é demasiado ressaltar que a jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça fi rmou entendimento de que ocorre dano in re ipsa na 

utilização, com fins econômicos ou comerciais, da imagem da pessoa sem 

autorização, nos termos da Súmula 403, que dispõe: “Independe de prova do 

prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa 

com fi ns econômicos ou comerciais”.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, como não poderia ser diferente, 

também põe a salvo o direito fundamental de proteção da imagem do menor de 

idade, merecendo destaque, entre outras normas, os seguintes dispositivos:

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta 

Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades 

e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

(...)

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 

psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da 

imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços 

e objetos pessoais.

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, 

pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor.
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Com efeito, analisando a causa de pedir remota da ação, conclui-se que 

a pretensão indenizatória está centrada em dois fatos, ocorridos de forma 

concomitante. O primeiro estaria alicerçado na nota publicada pela empresa 

jornalística, na qual a recorrente fora comparada de forma infeliz, segundo o 

entendimento por ela defendido, à dançarina antes mencionada, malferindo 

o direito fundamental da imagem na acepção atributo, que é a soma de 

qualifi cações de alguém ou repercussão social da imagem. O segundo argumento 

seria a exibição de sua imagem-retrato, em jornal de grande circulação, sem a 

prévia autorização de seu genitor, porquanto menor à época.

A propósito, no tocante ao comentário elaborado pelo periódico, não se 

observa, de plano, ofensa à imagem-atributo da recorrente, tendo em vista que 

vem associado à imagem da jovem modelo elegantemente trajada e não contém 

tampouco mácula com repercussão moral. Embora as profi ssionais cotejadas na 

matéria pertençam a áreas artísticas distintas, ambas as atividades se notabilizam 

pela exposição visual da estética, da beleza, da formosura das pessoas que nelas 

militam.

É inegável que profi ssionais atuantes no ramo da moda, como a recorrente, 

são pessoas dotadas de características físicas perfeitas e adequadas para a 

promoção ou exibição de produtos comerciais. Por isso são chamadas modelos. 

É comum utilizar-se modelos para associar a um produto ou serviço uma ideia 

de beleza ou êxito, usando roupas e acessórios de determinada marca ou estilista 

para desfi lar perante potenciais clientes ou apenas para fazer poses para fotos de 

editorias, capas de revistas, fi lmagens de produtos comerciais, etc.

De outro lado, é importante ressaltar que a então dançarina notabilizou-

se, país afora, em razão de seu talento, beleza e formosura física, exibidas nos 

mais variados meios de comunicação e nos palcos em que o grupo musical 

se apresentava. Frise-se que, à época da veiculação da matéria farpeada (idos 

de 1998), ela era considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil, não 

havendo nada que desabonasse a reputação da citada artista, seja no campo 

pessoal, seja com relação ao desempenho de seu trabalho.

A par dessas considerações, percebe-se que, nesse particular aspecto, são 

razoáveis as conclusões exaradas no v. acórdão recorrido, de que “os dizeres 

da referida matéria, em nenhum momento, ofendem a integridade moral da 

Embargante”, e que, “ao contrário do que faz crer a embargante, os termos 

utilizados pelo jornalista não tem o condão de agregar carga negativa a sua 

imagem pessoal ou profi ssional” (fl s. 717/715), assim como no v. acórdão que 
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julgou o recurso de apelação, no momento em que ressaltou que “a foto atacada 

é a menina vestida numa coluna interna do jornal, e a notinha, a mim me parece, 

de enaltecer a sua beleza como pessoa. A foto não tem nada de ofensivo. Na foto 

ela está de vestido” (fl . 597).

No que concerne à segunda causa de pedir invocada pela recorrente - 

exibição indevida da imagem (retrato), sem autorização de seu representante 

legal -, é importante rememorar que a recorrente, mesmo diante da pouca 

idade, desenvolvia profi ssionalmente a atividade de modelo à época dos fatos, 

mantendo contato laboral com a agência recorrida, mediante participação em 

eventos organizados por esta e entrega de book (ensaio) fotográfi co, necessitando 

de divulgação para viabilizar a aproximação de potenciais clientes.

Tais circunstâncias não escaparam da avaliação da instância local, 

especialmente quando consignou que, “desde o início de treze anos, ou talvez 

menos, a menina já se saía bem como modelo. Em várias fotos dos autos nota-se 

que ela está divulgando modelos de roupas, trajes de banho discretos, modelos 

sociais de vestidos, de terninhos, ou seja, uma modelo, na acepção da palavra, 

sem comprovação - nos autos - da sua renda nessa profi ssão. Então ela já se 

iniciava nessa profi ssão (...). Outro detalhe, que a mim me parece importante, é 

que na iniciante carreira de modelo que noticia os autos, o objetivo da modelo 

é ver-se divulgada. Em contrário, é que eu poderia achar que teria atingido a 

plenitude dos danos que poderiam ter sido causados à menor” (fl s. 598/599).

Na fl uência desses fatos, somados a outras peculiaridades do caso, pode-se 

concluir que o genitor da ora recorrente, na condição de seu representante legal, 

pretendia que a imagem de sua fi lha ganhasse notoriedade no âmbito do Estado 

do Espírito Santo e até do País, vendo sua imagem divulgada, porquanto recém-

chegados naquela unidade federativa, procurava dar continuidade à carreira 

da adolescente, iniciada em São Paulo, conforme ressaltado na própria petição 

inicial.

Aliás, não fosse essa a sua intenção, o material relativo ao book (ensaio) com 

as fotografi as da recorrente não teria sido entregue e permanecido em poder da 

agência demandada. Dessa conduta, presume-se a ocorrência de autorização, 

ao menos tácita, para o uso e divulgação da imagem da modelo, no interesse de 

obtenção de sucesso profi ssional, afastando a ilicitude da publicação.

Sobre o tema, apropriado se faz trazer a lume a lição de Cristiano Chaves 

de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto, in verbis:
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Perlustrando o caminho pavimentado pelo art. 20 da Codifi cação, nota-se 

que o titular pode dispor do seu direito de imagem, consentindo, expressa ou 

tacitamente, com a utilização por terceiros.

[...]

A anuência não precisa ser expressa, nem escrita. Apresenta-se perfeitamente 

possível que se conceda o uso da imagem de forma implícita, informal. É, inclusive, 

o modo mais comum, habitual. É a hipótese de alguém que se deixa fotografar ou 

fi lmar em eventos, sabendo que a câmera que está registrando é de uma rede de 

televisão pela logomarca estampada ou pela identifi cação do fotógrafo de uma 

revista de variedades.

Reconhecida a possibilidade de consentimento tácito (dedutível do 

próprio comportamento do titular), é de se exigir, por outra banda, prudência 

e razoabilidade na interpretação da vontade, evitando desvios de fi nalidade. 

Exemplifi cando: a autorização tácita de um modelo profi ssional, para ser exposta 

a sua imagem nua em uma galeria de artes, não pode ter uma extensão a permitir 

a utilização em outro local, desprovido de fi nalidade artística.

(in Curso de Direito Civil. Responsabilidade civil. Vol. III. Ed. Juspodivm: 

Salvador, 2014, págs. 446/447)

No caso em mesa, consoante anteriormente consignado, extrai-se dos 

autos que as fotografi as da recorrente foram entregues à agência de modelos 

por seu próprio genitor, com a intenção de divulgar o seu trabalho. Não há, de 

outro lado, informação de que o genitor da recorrente desconhecesse o ramo de 

atividade da agência recorrida.

Do comportamento em destaque, sem embargo de entendimentos 

contrários, não é possível extrair, data maxima venia, outro entendimento que 

não seja o de que o genitor da recorrente pretendia a exibição de sua imagem. 

Porquanto, não seria razoável a realização de todo esse iter para depois afi rmar 

que não queria ver divulgada qualquer fotografi a.

Não se infere do v. acórdão recorrido, conforme anteriormente alinhavado, 

um uso abusivo do direito cedido à recorrida. Não há afi rmação de utilização 

de fotografi a da recorrente em meio de comunicação diverso do periódico, nem 

de que sua imagem tenha sido veiculada abusivamente em mais de uma edição 

daquele ou em outro veículo de comunicação.

Diante do exposto, conhece-se do recurso especial para negar-lhe 

provimento.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.049.370-GO (2008/0085182-8)

Relator: Ministro Raul Araújo

Recorrente: Sebastião Maia de Menezes - Espólio

Repr. por: Jucara Ferreira Prado - Inventariante

Advogados: Humberto Th eodoro Junior e outro(s) - MG007133

Adriana Mandim Th eodoro de Mello e outro(s) - MG056145

Ana Vitória Mandim Th eodoro e outro(s) - MG058064

Juliana Cordeiro de Faria e outro(s) - MG063427

Humberto Th eodoro Neto e outro(s) - MG071709

Leonardo Almeida Lage e outro(s) - DF043401

Recorrido: Condomínio do Edifício Residencial Guaporé

Advogados: Gildo Faustino da Silva Nascimento e outro - GO007912

Marina de Almeira Vieira Silva Nascimento - GO010007

Recorrido: Encol S/A Engenharia Comércio e Indústria - Massa Falida

Repr. por: Sérvio Túlio Caetano da Costa - Síndico

Advogados: Neusa Marisa Vasconcelos Bastos e outro(s) - GO007541

João Bosco Prudente - DF017223

Interes.: Pedro Paulo de Souza

EMENTA

Recurso especial. Incorporação. Empreendimento não concluído. 

Falência. Encol S/A. Condomínio formado por adquirentes para 

conclusão da obra. Adjudicação. Unidades. Estoque. Unidade de 

promitente comprador não aderente. Ausência de violação ao artigo 

535 do CPC/1973. Art. 460, CPC/1973. Prequestionamento. 

Sucessão. Sub-rogação do condomínio nos direitos e obrigações da 

Encol. Inexistência. Recurso especial desprovido.

1.  A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, 

manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral 

solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou 

obscuridade no aresto recorrido, não se verifi ca a ofensa ao artigo 535 

do CPC de 1973.
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2. A questão relativa ao art. 460, parágrafo único, do CPC/1973 

foi alegada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela 

qual não foi analisada pela Corte Estadual por se tratar de indevida 

inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos 

das Súmulas 282 e 356/STF.

3. A hipótese trata de ação de adjudicação compulsória, em favor 

de condomínio formado por adquirentes de apartamentos em prédio 

não concluído em razão da falência da incorporadora, de unidades não 

vendidas e de unidade prometida a venda a adquirente que não aderiu 

ao acordo para conclusão do empreendimento.

4. Não há irregularidade na formação do litisconsórcio passivo 

quando o direito do autor e a obrigação devida pelos réus têm 

fundamento no mesmo fato e a decisão atinge todos os litisconsortes.

5. Diante da decretação da falência da incorporadora Encol S/A 

- Engenharia, Comércio e Indústria, e constituída comissão formada 

por adquirentes de unidades habitacionais destinada a concluir a 

correspondente obra, o condomínio ou os promitentes compradores 

não se sub-rogam nos direitos e obrigações da falida.

6. Não merece acolhida a pretensão do promitente comprador 

- que não aderiu ao acordo para conclusão da obra - de exigir do 

condomínio o cumprimento do contrato de promessa de compra e 

venda originalmente fi rmado com a incorporadora.

7. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide 

a Quarta Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, 

Antonio Carlos Ferreira (Presidente), Marco Buzzi e Luis Felipe Salomão 

votaram com o Sr. Ministro Relator. Sustentou, oralmente, o Dr. Leonardo 

Almeida Lage, pela parte recorrente.

Brasília (DF), 17 de agosto de 2017 (data do julgamento).

Ministro Raul Araújo, Relator

DJe 8.9.2017



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

466

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Raul Araújo: Trata-se de recurso especial interposto por 

Sebastião Maia de Menezes - Espólio, com fundamento no art. 105, III, “a”, da 

Constituição Federal, em face de acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado 

de Goiás - TJ-GO, assim ementado:

Ementa. Apelação. Falência. Incorporação. Obra paralisada. Destituição. 

Registro imobiliário. Lei de condomínio e incorporações.

1 - Falido o incorporador, a Lei 4.591/65, art. 43, inc. III indica o procedimento 

a ser observado pelos adquirentes de unidades não concluídas com vista ao 

término da obra.

II - A destituição da incorporação, entretanto, surte seus efeitos após o registro 

imobiliário.

III - Decretada a quebra antes do registro, permanece a falida na condição de 

incorporadora, transferindo-se o domínio de imóveis mediante alvará do Juízo da 

Falência ou mediante requerimento de ratifi cação pelo Juízo falimentar daquelas 

escrituras outorgadas pela incorporadora falida. Recurso de apelação conhecido e 

improvido. (fl s. 541-542)

Os embargos de declaração foram rejeitados (fl s. 640/652).

Aponta o recorrente, em suas razões, violação aos arts. 47, 292, 460, 

parágrafo único, e 535 do Código de Processo Civil de 1973 e 43, III, e 63 da 

Lei n. 4.591/1964.

Sustenta o recorrente a ausência de litisconsórcio passivo necessário e a 

impossibilidade de cumulação de ações com causa de pedir distintas contra réus 

distintos, pois a pretensão do condomínio recorrido quanto à adjudicação das 

unidades 103 e 104 resulta do acordo fi rmado com a Encol S/A - Engenharia, 

Comércio e Indústria - Massa Falida e, quanto à unidade 602, o pedido foi 

fundamentado na recusa do ora recorrente em custear as despesas para a 

continuidade da obra.

Afi rma a existência de omissão no acórdão recorrido, que teria deixado de 

se pronunciar sobre as questões suscitadas nos embargos de declaração quanto 

à inadequação do procedimento, a ausência das condições da ação, a cumulação 

ilegal de ações e a nulidade da sentença.

Alega que o Juízo monocrático proferiu sentença condicional, pois foi 

determinada notifi cação do recorrente para se manifestar sobre o interesse em 

aderir ao condomínio e participar das despesas de conclusão do prédio.
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Por fi m, aduz que o condomínio, formado por adquirentes originários 

que aderiram ao acordo com a Encol S/A, Engenharia, Comércio e Indústria 

- Massa Falida para continuidade da obra, é sucessor da incorporadora falida 

e, portanto, deve cumprir as obrigações decorrentes dos contratos bilaterais 

fi rmados pela sucedida. Dessa forma, entende que o condomínio ora recorrido 

não pode adjudicar a unidade do promitente comprador que não concordou 

com os termos do acordo fi rmado, para venda posterior, sem respeitar o disposto 

no art. 63 da Lei n. 4.591/1964, que determina a restituição do valor auferido no 

leilão do imóvel.

Requer o provimento do recurso para, alternativamente: (a) decretar 

a extinção do processo sem julgamento do mérito em razão da cumulação 

indevida das ações; (b) reconhecer as omissões apontadas e determinar a remessa 

dos autos ao Tribunal de origem para que sejam sanados os vícios; (c) decretar a 

nulidade da sentença por afronta ao artigo 460 do CPC/1973; e (d) determinar 

a restituição do valor obtido na venda do imóvel, descontado eventual saldo 

devedor.

Nas contrarrazões, os recorridos pedem o desprovimento do recurso (fl s. 

685-693 e 709-712).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Raul Araújo (Relator): Colhe-se dos autos que o 

Condomínio do Edifício Residencial Guaporé ajuizou “ação de pedido de alvará 

judicial para escrituração e transmissão imobiliária cumulada com adjudicação 

compulsória das unidades de apartamento n. 103, 104 e 602, com respectivas 

garagens, escaninhos e frações ideais de terreno”, em face de Massa Falida da 

Encol S/A - Engenharia, Comércio e Indústria e de Sebastião Maia Menezes, 

narrando que fora fi rmado acordo judicial com a primeira ré para aquisição 

das frações ideais do empreendimento que dá nome ao Condomínio para 

possibilitar a conclusão do edifício residencial inacabado em razão da falência da 

então incorporadora Encol S/A - Engenharia, Comércio e Indústria.

Afi rmou que o acordo, quanto aos valores propostos, “distanciou-se da 

realidade de mercado do empreendimento imobiliário em questão”, e a retenção, 

pela Massa Falida da Encol S/A, das unidades de apartamentos 103 e 104 

acarretou prejuízos ao condomínio, pois a então incorporadora executara apenas 
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21% do empreendimento, apesar de ter recebido 53% da receita prevista para a 

construção.

Aduziu, ainda, que a unidade n. 602, prometida a venda para o requerido 

e ora recorrente Sebastião Maia Menezes, continua em nome da incorporadora 

falida, pois o promitente comprador não concordou com os termos do acordo 

para conclusão do empreendimento.

Pleiteou o Condomínio promovente a incorporação das frações ideais do 

terreno em que se acha encravada a edifi cação, correspondentes aos apartamentos 

n. 103, 104 e 602, com respectivos escaninhos, boxes de garagens, áreas comuns 

e benfeitorias realizadas com adjudicação ao patrimônio do requerente e a 

expedição de alvará para a transcrição imobiliária.

A sentença julgou procedente o pedido para “declarar como de propriedade 

do condomínio requerente as unidades em estoques e do não aderente existente 

no empreendimento descrito na inicial, com as respectivas vagas de garagem, 

excluindo e afastando qualquer direito da Massa Falida sobre tais unidades, 

ficando autorizado o condomínio requerente, através de sua Comissão de 

Representantes, a vender as unidades em estoque na forma que lhe interessar 

e utilizar o produto da venda para as despesas de retomada e conclusão da 

edifi cação, sendo que na alienação das referidas unidades não haverá necessidade 

de qualquer interferência ou nova autorização por parte deste juízo. Autorizo o 

condomínio requerente, através de sua Comissão de Representantes, a alienar 

a unidade prometida à venda ao promitente comprador não aderente, com 

baixa no registro do contrato de compra e venda, devendo a Comissão de 

Representantes dos adquirentes ou Condomínio adotar o procedimento previsto 

na Lei de Incorporações para a venda da Unidade do não aderente, sendo que na 

alienação da referida unidade não haverá necessidade de qualquer interferência 

ou nova autorização por parte deste juízo, fi cando dispensada a apresentação das 

certidões negativas da Secretaria da Receita Federal e INSS. Deverá também ser 

procedida a substituição da construtora falida da condição de incorporadora do 

empreendimento pelo condomínio requerente, perante o Cartório de Registro 

de Imóveis competente. (fl . 420)

Em sede de apelação agitada apenas pelo ora recorrente, Sebastião Maia 

de Menezes, a sentença foi confi rmada, por unanimidade, pelo eg. Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás.

Passa-se ao exame dos dispositivos apontados como violados.
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I - Da violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973:

Aduz o recorrente não ter a eg. Corte local se manifestado acerca 

das omissões apontadas nas razões da apelação, quanto ao “procedimento 

inadequado, ausência das condições da ação, cumulação ilegal de ações contra 

réus distintos e nulidade da sentença por afronta ao art. 460, § único do CPC, 

bem como quanto à causa de pedir deduzida pelo condomínio na inicial para 

justifi car a adjudicação da unidade do recorrente” (fl . 668).

Da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que não há omissão acerca 

da abordagem dos temas jurídicos trazidos à discussão, tendo adotado solução 

equânime e coerente com as questões que lhe foram postas, mediante sufi cientes 

razões, consoante se colhe do seguinte trecho do acórdão proferido nos embargos 

de declaração:

Examino de início a arguição de omissão no exame das preliminares de 

impossibilidade de cumulação de ações e de inadequação do procedimento 

adotado.

De ver, depara-se no presente caso não com a cumulação de ações, cumulação 

objetiva, mas com o instituto do litisconsórcio passivo necessário, vale dizer, a 

cumulação subjetiva.

É sabido, o litisconsórcio passivo ocorre na oportunidade em que a(s) lide(s) se 

estabelece(m) com pluralidade de réus.

Na lição sempre atual do ilustre processualista Moacyr Amaral Santos, in 

Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Ed. Saraiva, 14ª ed., litisconsórcio é o 

‘laço que prende no processo dois ou mais litigantes, na posição de autores ou de 

réus’ e se estabelece somente ‘nos casos em que a lei autoriza’.

E complementa “A lei processual considera os litisconsórcios necessários 

‘sempre que a pretensão dos litisconsortes se funda na mesma relação jurídica’ 

(Lopes da Costa)” isto é, o litisconsórcio se forma necessariamente em razão da 

lei, cujas prescrições encontram-se no art. 46 do Código de Processo Civil ou 

da natureza da relação jurídica posta em juízo, consoante prescreve o art. 47 

do mesmo diploma processual. É desta relação jurídica entre as partes que se 

depreende a comunhão de interesses, cuja sentença a todos atingirá.

De ver que, no caso em tela, a causa de pedir, em face dos litisconsortes, tem 

como fundamento, a formação do condomínio para dar continuidade às obras, 

nos termos do art. 43, inc. III da Lei de Condomínios e Incorporações.

No caso, o embargante foi chamado ao processo por não haver aderido e a 

massa falida, em razão das unidades estoque.
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Logo, o pedido é um só, a adjudicação dos imóveis, não se tratando de 

cumulação de ações (art. 292 do Código de Processo Civil), como pretende o 

embargante.

Ao Ingressar o embargante, na qualidade de litisconsorte, procedeu, na forma 

devida, à oposição da pretensão deduzida na inicial, seguindo-se a juntada de 

documentos e aviando os recursos que entendera cabíveis.

 Portanto, no desdobramento da causa, deixou o procedimento de 

configurar jurisdição voluntária, imprimindo-se-lhe o rito contencioso, visto 

que oportunizado às partes e litisconsortes o ingresso no feito para defesa de 

seus eventuais direitos, na forma, como dito, de contestação, impugnação à 

contestação e recursos, seja pelos Falidos, pela Massa Falida ou litisconsortes, 

sempre resguardando-se ao Ministério Público a devida intervenção como 

curador da massa falida e assegurando-se a todos o contraditório e o devido 

processo legal. De tal sorte, não prosperam os argumentos de inadequação do 

procedimento adotado ou de que diversa é a causa de pedir, ambos a reclamarem 

o desdobramento da ação, como quer o recorrente (fl s. 642-645)

Nesse contexto, não se constata a existência de omissão, mas a adoção de 

compreensão diversa daquela defendida pelo recorrente.

Ademais, quanto à alegada omissão em relação à nulidade da sentença por 

afronta ao artigo 460 do CPC/1973, verifi ca-se que a matéria não fora suscitada 

nas razões da apelação, tendo sido arguida apenas nos embargos de declaração, 

motivo por que não estava o Tribunal de origem obrigado a se manifestar, por 

se tratar de indevida inovação, não confi gurando, portanto, omissão no acórdão 

recorrido. A propósito:

Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. Servidor público. 

Gratifi cações de titulação e de dedicação exclusiva. Art. 535 do CPC. Violação 

não caracterizada. Ausência de prequestionamento. Súmula 211/STJ. Inovação 

recursal.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem decide, 

fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a 

despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento 

(Súmula 211 do STJ).

3. É vedada a inovação de teses em embargos de declaração e, por isso, inexiste 

omissão em acórdão que julgou a apelação sem se pronunciar sobre matérias não 

arguidas nas razões de apelação.

4. “Não confi gura contradição o afi rmar a falta de prequestionamento e afastar 

indicação de afronta ao artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que 
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é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado 

sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela 

postulante, pois a tal não está obrigado” (EDcl no REsp 463.380/RS, 1ª Turma, DJ 

de 13.6.2005).

5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

(REsp 1.401.028/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

24.09.2013, DJe de 1º.10.2013, grifou-se)

Processual Civil e Administrativo. Embargos de declaração recebidos como 

agravo regimental. Omissão. Contradição. Obscuridade. Inexistência. Inovação 

recursal. Impossibilidade.

1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na 

medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões 

que lhe foram submetidas.

2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses 

inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não 

suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, 

fi cando caracteriza a existência de inovação recursal.

3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se 

provimento.

(EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 21.03.2013, DJe de 02.04.2013)

Processo Civil. Recurso especial. Embargos à execução de cédula de crédito 

rural. Violação do art. 535 do CPC não confi gurada. Recurso manifestamente 

inadmissível. Ofensa ao art. 557 do CPC não caracterizada.

1. A pretensão de obtenção de provimento não pleiteado nas razões do recurso 

de apelação - importando inovação recursal - não se coaduna com as hipóteses de 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 535 do CPC, 

razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

2. No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos 

embargos de declaração, uma vez inexistente a omissão afi rmada pelo recorrente 

que, apenas em sede de embargos de declaração, suscitou questão relativa à 

necessidade de determinação judicial para emenda da inicial da ação executiva, o 

que consubstancia matéria inédita no feito.

3. Também não há violação ao art. 557 do Código de Processo Civil, uma vez que 

os embargos de declaração fundados em inovação recursal são manifestamente 

inadmissíveis, porquanto inexistentes os vícios previstos no art. 535, do mesmo 

diploma legal, exsurgindo possível o julgamento monocrático pelo relator.

4. Recurso especial não provido.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

472

(REsp 983.746/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

20.09.2012, DJe de 09.10.2012, grifou-se)

Não se verifi ca, assim, violação ao art. 535 do Estatuto Processual Civil de 

1973.

II - Da violação ao art. 460, parágrafo único, do CPC/1973

Afi rma o recorrente que a determinação de “notifi cação anterior do ora 

recorrente para que se manifestasse acerca do interesse ou não em aderir ao 

condomínio, participando, assim das despesas de retomada e conclusão do 

prédio” trata de prestação jurisdicional condicionada, contrariando o disposto no 

artigo 460, parágrafo único, do CPC/1973.

Consoante se depreende dos autos, o recorrente não suscitou a questão nas 

razões de apelação, trazendo apenas em sede de embargos de declaração, motivo 

pelo qual não houve manifestação do eg. Tribunal de origem sobre a questão, 

por se tratar de indevida inovação recursal.

Dessa forma, ausente o devido prequestionamento, a matéria não pode ser 

conhecida por esta Corte, atraindo, no ponto, o óbice das Súmulas 282 e 356 do 

STF.

Nesse sentido:

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental. Agravo em recurso 

especial. Processo administrativo disciplinar militar. Alegada afronta aos arts. 458, 

II, e 535, II, do CPC. Não ocorrência. Ausência de intimação pessoal. Alegação de 

vício sanável. Inovação recursal, em embargos de declaração. Impossibilidade. 

Súmula 211/STJ. Agravo regimental improvido.

I. Hipótese em que a decisão agravada regimentalmente entendeu inocorrente 

a violação aos arts. 458, II, e 535, II, do CPC, haja vista que inexiste, no acórdão 

recorrido - que reconheceu a nulidade do processo administrativo disciplinar 

militar, por ausência da intimação pessoal -, omissão, contradição ou obscuridade, 

o que não se confunde com decisão contrária ao interesse da parte.

II. A tese referente à possibilidade de se sanar o vício de falta de intimação do 

militar não foi objeto das razões da Apelação, em 2º Grau, somente tendo sido 

suscitada, pelo recorrente, nos Embargos de Declaração, em indevida inovação 

recursal. Assim, ante a falta de prequestionamento, incide, na hipótese, o óbice da 

Súmula 211/STJ.

III. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 493.938/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda 

Turma, julgado em 24.02.2015, DJe de 04.03.2015, grifou-se)



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 415-575, outubro/dezembro 2017 473

Processual Civil. Agravo regimental no agravo de instrumento. Art. 535 do 

CPC. Inovação recursal nos embargos opostos na origem. Não manifestação 

do Tribunal local. Inexistência de violação. Alegação de omissão quanto aos 

dispositivos legais confi guradores de inovação recursal. Argumentação defi ciente. 

Súmula 284/STF. No mérito, óbice à análise desses mesmos dispositivos legais, 

nesta sede recursal, por ausência de prequestionamento. Súmula 211/STJ.

1. A pretensão de rediscussão da controvérsia, em sede de embargos de 

declaração, com base na alegação de violação de dispositivos legais não antes 

arrazoados no recurso de apelação interposto pela própria parte, configura 

inovação recursal, a inviabilizar seu debate, pelo órgão julgador, pois operada 

a preclusão consumativa, inexistindo, portanto, violação do art. 535 do CPC. 

Precedente: EDcl no AgRg no AREsp 399.633/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, julgado em 10.12.2013, DJe de 17.12.2013; REsp 1.032.732/CE, 

Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 19.11.2009, DJe de 3.12.2009.

2. A alegação recursal de violação do art. 535, II, do CPC - diante da constatação 

de que os dispositivos legais apontados omissos confi guraram inovação recursal 

- não ultrapassa a barreira da admissibilidade, por argumentação deficiente. 

Cabível, no ponto, a dicção da Súmula 284/STF.

3. Não é possível adentrar o mérito dos mesmos dispositivos legais - que também 

são objeto da alegação de omissão no acórdão recorrido - diante da ausência 

de prequestionamento na origem - na espécie, justificadamente, por se tratar de 

inovação recursal. A falta de prequestionamento da matéria, a despeito da oposição 

dos embargos, autoriza a incidência do óbice da Súmula 211/STJ.

4. “Inviável o conhecimento de tese vinculada ao mérito quando se observa 

que o recurso especial não ultrapassou sequer o juízo de admissibilidade e 

quando revestida de inovação recursal” (AgRg no AREsp 374.352/BA, Segunda 

Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 1º.10.2013, DJe de 9.10.2013)

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1.350.540/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 25.02.2014, DJe de 28.03.2014, grifou-se)

III - Da violação aos arts. 47 e 292 do Código de Processo Civil de 1973, 43, 

III, e 63 da Lei n. 4.591/1964:

O prosseguimento do exame do presente recurso, quanto aos demais 

dispositivos legais apontados como violados, demanda incursão prévia sobre 

normas extraídas da Lei n. 4.591/1964, lei especial de regência, a qual contém 

regras de direito material com importantes repercussões também na esfera do 

direito processual.
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Como se verá no exame a seguir, determinados institutos processuais são 

afetados por normas da lei mencionada, de modo bastante específi co.

Transcrevem-se abaixo os artigos da chamada Lei de Condomínios e 

Incorporações, que mais diretamente infl uem na solução desta lide:

Art. 3º O terreno em que se levantam a edifi cação ou o conjunto de edifi cações 

e suas instalações, bem como as fundações, paredes externas, o teto, as áreas 

internas de ventilação, e tudo o mais que sirva a qualquer dependência de uso 

comum dos proprietários ou titulares de direito à aquisição de unidades ou 

ocupantes, constituirão condomínio de todos, e serão insuscetíveis de divisão, ou 

de alienação destacada da respectiva unidade. Serão, também, insuscetíveis de 

utilização exclusiva por qualquer condômino (vetado).

Art. 28. As incorporações imobiliárias, em todo o território nacional, reger-se-

ão pela presente Lei.

Parágrafo único. Para efeito desta Lei, considera-se incorporação imobiliária 

a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para 

alienação total ou parcial, de edifi cações ou conjunto de edifi cações compostas 

de unidades autônomas, (vetado).

 Art. 29. Considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante ou 

não, que embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a venda 

de frações ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades 

autônomas, (vetado) em edifi cações a serem construídas ou em construção sob 

regime condominial, ou que meramente aceite propostas para efetivação de tais 

transações, coordenando e levando a têrmo a incorporação e responsabilizando-

se, conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e determinadas condições, 

das obras concluídas.

Parágrafo único. Presume-se a vinculação entre a alienação das frações do 

terreno e o negócio de construção, se, ao ser contratada a venda, ou promessa de 

venda ou de cessão das frações de terreno, já houver sido aprovado e estiver em 

vigor, ou pender de aprovação de autoridade administrativa, o respectivo projeto 

de construção, respondendo o alienante como incorporador.

Art. 42. No caso de rescisão do contrato relativo à fração ideal de terreno e 

partes comuns, a pessoa em cujo favor se tenha operado a resolução sub-rogar-

se-á nos direitos e obrigações contratualmente atribuídos ao inadimplente, com 

relação a construção.

 Art. 43. Quando o incorporador contratar a entrega da unidade a prazo e 

preços certos, determinados ou determináveis, mesmo quando pessoa física, ser-

lhe-ão impostas as seguintes normas:

I - informar obrigatoriamente aos adquirentes, por escrito, no mínimo de seis 

em seis meses, o estado da obra;
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II - responder civilmente pela execução da incorporação, devendo indenizar os 

adquirentes ou compromissários, dos prejuízos que a estes advierem do fato de 

não se concluir a edifi cação ou de se retardar injustifi cadamente a conclusão das 

obras, cabendo-lhe ação regressiva contra o construtor, se fôr o caso e se a êste 

couber a culpa;

III - em caso de falência do incorporador, pessoa física ou jurídica, e não ser 

possível à maioria prosseguir na construção das edifi cações, os subscritores ou 

candidatos à aquisição de unidades serão credores privilegiados pelas quantias 

que houverem pago ao incorporador, respondendo subsidiariamente os bens 

pessoais deste;

IV - é vedado ao incorporador alterar o projeto, especialmente no que se refere 

à unidade do adquirente e às partes comuns, modifi car as especifi cações, ou 

desviar-se do plano da construção, salvo autorização unânime dos interessados 

ou exigência legal;

V - não poderá modifi car as condições de pagamento nem reajustar o preço 

das unidades, ainda no caso de elevação dos preços dos materiais e da mão-de-

obra, salvo se tiver sido expressamente ajustada a faculdade de reajustamento, 

procedendo-se, então, nas condições estipuladas;

VI - se o incorporador, sem justa causa devidamente comprovada, paralisar as 

obras por mais de 30 dias, ou retardar-lhes excessivamente o andamento, poderá 

o Juiz notifi cá-lo para que no prazo mínimo de 30 dias as reinicie ou torne a dar-

lhes o andamento normal. Desatendida a notifi cação, poderá o incorporador 

ser destituído pela maioria absoluta dos votos dos adquirentes, sem prejuízo 

da responsabilidade civil ou penal que couber, sujeito à cobrança executiva 

das importâncias comprovadamente devidas, facultando-se aos interessados 

prosseguir na obra (vetado).

VII - em caso de insolvência do incorporador que tiver optado pelo regime da 

afetação e não sendo possível à maioria prosseguir na construção, a assembléia 

geral poderá, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos adquirentes, deliberar pela venda 

do terreno, das acessões e demais bens e direitos integrantes do patrimônio 

de afetação, mediante leilão ou outra forma que estabelecer, distribuindo 

entre si, na proporção dos recursos que comprovadamente tiverem aportado, 

o resultado líquido da venda, depois de pagas as dívidas do patrimônio de 

afetação e deduzido e entregue ao proprietário do terreno a quantia que lhe 

couber, nos termos do art. 40; não se obtendo, na venda, a reposição dos aportes 

efetivados pelos adquirentes, reajustada na forma da lei e de acordo com os 

critérios do contrato celebrado com o incorporador, os adquirentes serão 

credores privilegiados pelos valores da diferença não reembolsada, respondendo 

subsidiariamente os bens pessoais do incorporador. (Incluído pela Lei n. 10.931, 

de 2004)
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Art. 48. A construção de imóveis, objeto de incorporação nos moldes 

previstos nesta Lei poderá ser contratada sob o regime de empreitada ou de 

administração conforme adiante defi nidos e poderá estar incluída no contrato 

com o incorporador (vetado), ou ser contratada diretamente entre os adquirentes 

e o construtor.

§ 1º O Projeto e o memorial descritivo das edifi cações farão parte integrante e 

complementar do contrato;

§ 2º Do contrato deverá constar a prazo da entrega das obras e as condições e 

formas de sua eventual prorrogação.

Art. 49. Os contratantes da construção, inclusive no caso do art. 43, para tratar 

de seus interesses, com relação a ela, poderão reunir-se em assembléia, cujas 

deliberações, desde que aprovadas por maioria simples dos votos presentes, 

serão válidas e obrigatórias para todos eles salvo no que afetar ao direito de 

propriedade previsto na legislação.

§ 1º As assembléias serão convocadas, pelo menos, por 1/3 (um terço) dos 

votos dos contratantes pelo incorporador ou pelo construtor, com menção 

expressa do assunto a tratar, sendo admitido comparecimento de procurador 

bastante.

§ 2º A convocação da assembléia será feita por carta registrada ou protocolo, 

com antecedência mínima de 5 dias para a primeira convocação, e mais 3 dias 

para a segunda, podendo ambas as convocações ser feitas no mesmo aviso.

§ 3º A assembléia instalar-se-á, no mínimo, com metade dos contratantes, 

em primeira convocação, e com qualquer número, em segunda, sendo, porém, 

obrigatória a presença, em qualquer caso do incorporador ou do construtor, 

quando convocantes, e pelo menos, com metade dos contratantes que a tenham 

convocado, se fôr o caso.

§ 4º Na assembléia, os votos dos contratantes serão proporcionais às 

respectivas frações ideais de terreno.

 Art. 50. Será designada no contrato de construção ou eleita em assembléia 

geral uma Comissão de Representantes composta de três membros, pelo menos, 

escolhidos entre os adquirentes, para representá-los perante o construtor ou, no 

caso do art. 43, ao incorporador, em tudo o que interessar ao bom andamento da 

incorporação, e, em especial, perante terceiros, para praticar os atos resultantes 

da aplicação dos arts. 31-A a 31-F. (Redação dada pela Lei n. 10.931, de 2004)

§ 1º Uma vez eleita a Comissão, cuja constituição se comprovará com a ata 

da assembléia, devidamente inscrita no Registro de Títulos e Documentos, esta 

fi cará de pleno direito investida dos poderes necessários para exercer todas as 

atribuições e praticar todos os atos que esta Lei e o contrato de construção lhe 

deferirem, sem necessidade de instrumento especial outorgado pelos contratantes 

ou se for caso, pelos que se sub-rogarem nos direitos e obrigações destes.
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 § 2º A assembléia geral poderá, pela maioria absoluta dos votos dos 

adquirentes, alterar a composição da Comissão de Representantes e revogar 

qualquer de suas decisões, ressalvados os direitos de terceiros quanto aos efeitos 

já produzidos. (Redação dada pela Lei n. 10.931, de 2004)

§ 3º Respeitados os limites constantes desta Lei, o contrato poderá discriminar 

as atribuições da Comissão e deverá dispor sôbre os mandatos de seus membros, 

sua destituição e a forma de preenchimento das vagas eventuais, sendo lícita a 

estipulação de que o mandato conferido a qualquer membro, no caso de sub-

rogação de seu contrato a terceiros, se tenha por transferido, de pleno direito, ao 

sub-rogatário, salvo se êste não o aceitar.

§ 4º Nas incorporações em que o número de contratantes de unidades fôr 

igual ou inferior a 3, a totalidade dêles exercerá, em conjunto as atribuições 

que esta Lei confere à Comissão, aplicando-se, no que couber, o disposto nos 

parágrafos anteriores.

Art. 52. Cada contratante da construção só será imitido na posse de sua 

unidade se estiver em dia com as obrigações assumidas, inclusive as relativas 

à construção exercendo o construtor e o condomínio até então, o direito de 

retenção sobre a respectiva unidade; no caso do art. 43, este direito será exercido 

pelo incorporador.

Art. 63. É lícito estipular no contrato, sem prejuízo de outras sanções, que a 

falta de pagamento, por parte do adquirente ou contratante, de 3 prestações do 

preço da construção, quer estabelecidas inicialmente, quer alteradas ou criadas 

posteriormente, quando fôr o caso, depois de prévia notifi cação com o prazo 

de 10 dias para purgação da mora, implique na rescisão do contrato, conforme 

nêle se fi xar, ou que, na falta de pagamento, pelo débito respondem os direitos 

à respectiva fração ideal de terreno e à parte construída adicionada, na forma 

abaixo estabelecida, se outra forma não fi xar o contrato.

§ 1º Se o débito não fôr liquidado no prazo de 10 dias, após solicitação da 

Comissão de Representantes, esta fi cará, desde logo, de pleno direito, autorizada 

a efetuar, no prazo que fixar, em público leilão anunciado pela forma que o 

contrato previr, a venda, promessa de venda ou de cessão, ou a cessão da quota 

de terreno e correspondente parte construída e direitos, bem como a sub-rogação 

do contrato de construção.

§ 2º Se o maior lanço obtido fôr inferior ao desembôlso efetuado pelo 

inadimplente, para a quota do terreno e a construção, despesas acarretadas e as 

percentagens expressas no parágrafo seguinte será realizada nova praça no prazo 

estipulado no contrato. Nesta segunda praça, será aceito o maior lanço apurado, 

ainda que inferior àquele total, (vetado).

§ 3º No prazo de 24 horas após a realização do leilão fi nal, o condomínio, 

por decisão unânime de Assembléia-Geral em condições de igualdade com 
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terceiros, terá preferência na aquisição dos bens, caso em que serão adjudicados 

ao condomínio.

§ 4º Do preço que fôr apurado no leilão, serão deduzidas as quantias em 

débito, tôdas as despesas ocorridas, inclusive honorário de advogado e anúncios, 

e mais 5% a título de comissão e 10% de multa compensatória, que reverterão em 

benefício do condomínio de todos os contratantes, com exceção do faltoso, ao 

qual será entregue o saldo, se houver.

§ 5º Para os fins das medidas estipuladas neste artigo, a Comissão de 

Representantes ficará investida de mandato irrevogável, isento do impôsto 

do sêlo, na vigência do contrato geral de construção da obra, com podêres 

necessários para, em nome do condômino inadimplente, efetuar as citadas 

transações, podendo para êste fi m fi xar preços, ajustar condições, sub-rogar o 

arrematante nos direitos e obrigações decorrentes do contrato de construção e 

da quota de terreno e construção; outorgar as competentes escrituras e contratos, 

receber preços, dar quitações; imitir o arrematante na posse do imóvel; transmitir 

domínio, direito e ação; responder pela evicção; receber citação, propor e variar 

de ações; e também dos podêres ad juditia, a serem substabelecidos a advogado 

lealmente habilitado;

§ 6º A morte, falência ou concordata do condomínio ou sua dissolução, se se 

tratar de sociedade, não revogará o mandato de que trata o parágrafo anterior, o 

qual poderá ser exercido pela Comissão de Representantes até a conclusão dos 

pagamentos devidos, ainda que a unidade pertença a menor de idade.

§ 7º Os eventuais débitos fiscais ou para com a Previdência Social, não 

impedirão a alienação por leilão público. Neste caso, ao condômino sòmente 

será entregue o saldo, se houver, desde que prove estar quite com o Fisco e a 

Previdência Social, devendo a Comissão de Representantes, em caso contrário, 

consignar judicialmente a importância equivalente aos débitos existentes dando 

ciência do fato à entidade credora.

§ 8º Independentemente das disposições dêste artigo e seus parágrafos, e 

como penalidades preliminares, poderá o contrato de construção estabelecer 

a incidência de multas e juros de mora em caso de atraso no depósito de 

contribuições sem prejuízo do disposto no parágrafo seguinte.

§ 9º O contrato poderá dispor que o valor das prestações pagas com atraso, 

seja corrigível em função da variação do índice geral de preços mensalmente 

publicado pelo Conselho Nacional de Economia, que reflita as oscilações do 

poder aquisitivo da moeda nacional.

§ 10. O membro da Comissão de Representantes que incorrer na falta 

prevista neste artigo, estará sujeito à perda automática do mandato e deverá ser 

substituído segundo dispuser o contrato.

Afi rma o recorrente ser inadequado o procedimento adotado na presente 

ação em razão da impossibilidade de cumulação de ações contra réus distintos 
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e com causas de pedir diversas, bem como não ser caso de litisconsórcio passivo 

necessário.

Os dispositivos legais, arts. 47 e 292 do Código de Processo Civil de 1973, 

apontados como violados, têm a seguinte redação:

Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela 

natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para 

todas as partes; caso em que a efi cácia da sentença dependerá da citação de 

todos os litisconsortes no processo.

 Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, 

de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

 § 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação:

 I - que os pedidos sejam compatíveis entre si;

 II - que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

 III - que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

 § 2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, 

admitir-se-á a cumulação, se o autor empregar o procedimento ordinário.

Consoante se extrai dos autos, verifi ca-se que o Condomínio ora recorrido 

ingressou com a presente ação postulando a escrituração, transmissão imobiliária 

e adjudicação compulsória das duas unidades do edifício que não foram vendidas 

pela incorporadora, denominadas unidades em estoque (apartamentos 103 e 

104), e da unidade prometida à venda para o ora recorrente (apartamento n. 

602) sob o fundamento da existência de acordo fi rmado com a Encol S/A - 

Engenharia, Comércio e Indústria - que possibilitou a venda das unidades em 

estoque ao condomínio e, assim, viabilizar a conclusão do empreendimento 

imobiliário inacabado, evitando-se maiores prejuízos aos demais adquirentes das 

unidades, integrantes do Condomínio.

Não houve, portanto, cumulação indevida de ações, porquanto o pedido na 

inicial é apenas um: a adjudicação dos imóveis apontados na inicial, todos ainda 

registrados em nome da Encol S/A - Engenharia, Comércio e Indústria.

Assim, no contexto da falência, em razão da existência de contrato de 

promessa de compra e venda entre a incorporadora Encol S/A, antes do 

processo de falência, e o recorrente Sebastião Maia de Menezes, relativo à 

unidade 602, não há irregularidade na formação do litisconsórcio passivo, pois 

o direito pleiteado pelo condomínio e a obrigação devida pelos réus têm origem 
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no mesmo fundamento de fato, qual seja o acordo fi rmado com a construtora 

falida para possibilitar a conclusão da obra.

Ressalta-se que, embora cada contrato de venda de unidade imobiliária 

de condomínio constitua uma relação jurídica individual, sua execução atinge a 

todos os adquirentes, porquanto a mora ou o inadimplemento da obrigação por 

um dos contratantes - incorporador ou promitente comprador - afeta o objetivo 

comum: a construção do edifício. Dessa forma, a decisão no presente processo 

atinge todas as partes envolvidas, a viabilizar ou não o projeto, o que possibilita 

o litisconsórcio passivo, na situação peculiar.

Quanto ao interesse coletivo na incorporação, leciona Arnaldo Rizzardo, 

in Condomínio Edilício e Incorporação Imobiliária, 4ª ed., Ed. Forense, 2015:

Existe uma vinculação entre os membros ou a comunidade dos adquirentes 

em vista de estarem os direitos e obrigações gerados pelos contratos voltados 

para o objetivo comum, que é a conclusão da obra e a entrega das unidades 

imobiliárias a cada integrante. De certo modo, o congraçamento de ideais comuns 

conduz a se formar uma aff ectio societatis, tamanha a afi nidade de objetivos que 

iguais e próximos de todos os membros do condomínio. Não que se caracterize 

uma sociedade no sentido da lei, com um liame contratual que leva a se decidir 

conjuntamente os propósitos comuns.

Todavia, as relações jurídicas e individuais dos condôminos formadas pelos 

adquirentes com os organizadores ou proprietários do empreendimento revelam-

se de expressiva identidade e mesmo unidade, pois a fi nalidade por todos visada 

é comum. Todos os contratos encerram iguais premissas e idêntico objetivo. A 

feição unitária ostenta-se em ações ou atos que são dirigidos à consecução de 

propriedades imobiliárias novas que constituirão um conjunto imobiliário. A 

conjugação de ideais e atividades com grande identidade das metas importa 

em se configurar uma forma societária nas relações estabelecidas, embora a 

individualidade de cada contrato. Realmente, não se atingirá a realização do 

escopo último da incorporação mediante o cumprimento de um ou alguns 

contratos, mas, no mínimo, de sua grande maioria, de sorte a se chegar à 

edifi cação coletiva. Somente assim alcança-se a fi nalidade da incorporação.

Havendo um agrupamento de pessoas para promover, mediante a conjugação 

de esforços e recursos, a construção de uma edifi cação, com decisões direcionadas 

sempre para esse propósito, inclusive com a possibilidade de eleger o grupo 

que as represente, revela-se incontestável o liame comum da totalidade dos 

adquirentes, decorrendo, daí, uma forma societária inclusive de organização. (p. 

253)

A propósito, o entendimento desta Corte Superior:
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Processual Civil. Recurso especial. Ação de compensação por dano moral. 

Dissídio jurisprudencial. Não comprovação. Relação de emprego. Sócia que 

não representa a pessoa jurídica empregadora. Competência. Justiça Comum 

Estadual. Litisconsórcio. Regularidade.

- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico 

entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

- Não interfere na defi nição da competência para processar e julgar ação de 

compensação por dano moral a ofensa a empregado perpetrada por sócia cotista 

que não representa a pessoa jurídica empregadora.

- Não há vícios na formação do litisconsórcio, seja no polo ativo, seja no polo 

passivo, se o direito pleiteado pelos autores e a obrigação devida pelos réus tem 

origem no mesmo fundamento de fato.

Recurso especial conhecido, em parte, e, nesta parte, não provido.

(REsp 930.469/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

20.10.2009, DJe de 23.11.2009, grifou-se)

No tocante à aplicação dos arts. 43, III, e 63 da Lei n. 4.591/1964, quanto 

à possibilidade de adjudicação do imóvel de promitente comprador que não 

aderiu ao acordo da conclusão da obra, o acórdão assim se manifestou:

Insurge-se, no mérito, o recorrente contra sentença que autorizou, mediante 

alvará judicial a transferência da unidade 602 a ele prometida à venda pela Encol, 

para a titularidade do Condomínio Residencial Guaporé, a requerimento deste 

e a título de unidade adquirida por não-aderente à decisão do condomínio de 

continuidade das obras.

As decisões do juízo em que se processa a falência da Encol vêm sendo, 

de modo unânime e na forma da lei, no sentido de conferir aos condomínios, 

devidamente constituídos e localizados em diferentes partes do país, a 

transferência das unidades estoque e dos não aderentes, a fim de darem 

continuidade às obras paralisadas com a falência da Encol. Tais decisões têm sido, 

em sua quase totalidade, confi rmadas por esta Corte de Justiça.

O fundamento encontra previsão no artigo 43 da Lei de Condomínios e 

Incorporações (Lei n. 4.591/1964) que oferece aos promitentes adquirentes de 

imóveis atingidos por superveniente falência da incorporadora, a opção de 

continuarem as obras por decisão da maioria constituída em assembléia, ou 

de habilitação do respectivo crédito na massa falida, na condição de credores 

privilegiados.

Confessa o recorrente haver-se negado a compor a assembléia de condôminos 

para o fi m de continuidade da construção e, a seu ver, alega boas razões para isso.
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Dentre os argumentos apresentados, é dever que figura de fato como 

litisconsorte passivo ao lado da Massa Falida, na qualidade de promitente 

adquirente de imóvel.

No tocante à devida comprovação do cumprimento de todas as obrigações 

contraídas perante a Encol, como da condição por ela imposta na escritura 

pública de confi ssão de saldo devedor, que considerou o recorrente abusiva e 

leonina, resultando em sua decisão de excluir-se da formação do condomínio, 

como também da revisão dos valores praticados pelo condomínio para o 

término da obra, são todas questões que reclamam ampla cognição e momento 

oportuno, superados nessa fase recursal, até porque não foram aqui propriamente 

suscitadas, razão pela qual fi ca o Judiciário impedido de pronunciar-se extra 

petita neste particular, sob pena de nulidade da decisão.

Nesse passo, houve o condomínio por bem requerer a transferência para sua 

titularidade das duas unidades consignadas no acordo com a Encol, como da 

unidade prometida à venda pelo ora apelante e não-aderente. Logrou êxito em 

seu pleito, ao argumento de que, tratam de unidades estoque e de não aderente 

e que, desvinculadas da Massa Falida liberam o condomínio para a captação de 

recursos destinados ao fi nanciamento do término da obra.

Conquanto afi gure-se lastimável a possibilidade de haver o recorrente quitado 

a unidade a si prometida à venda, o fato de tratar-se de construção inacabada 

gera conseqüências a todos os interessados que ultrapassam o âmbito debatido 

pelo ora apelante.

Sendo assim, é assente que a confi ssão de dívida pelos condôminos aderentes 

não implica em assunção de dívida de terceiro, agora diante da situação gerada 

pela falência da incorporadora, cujo condomínio constituído na forma da lei, 

assume a condição de incorporador.

Entretanto, neste caso, a Encol permanecia, ao tempo da quebra e por razões 

a seguir expostas, na condição de incorporadora do empreendimento. Dito isto, 

somente ao apelante incumbiria arcar com os custos de conclusão da unidade a 

si prometida à venda, como da proporção correspondente à construção da área 

comum do edifício.

Oportuna a observação extraída do parecer ministerial de primeira instância 

acima referido:

Sabido é que em materia de incorporação, “o fim do contrato é a 

edificação. Para isto se celebra. Com este objetivo estabelecem- se os 

compromissos. Neste desideratum, o ajuste se determina. E, perseguindo 

essa fi nalidade, as partes acordam em aceitar cláusulas e condições.

A experiência, contudo, demonstrou que a desigualdade contratual é 

muito fl agrante nesta matéria. Não podia continuar relegada para o plano 

da convenção livre. A Lei n. 4.591/1964 mencionou, então, certas regras de 
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aplicação obrigatória, que constituem condições legais de incorporação e 

que se aplicam em relação a qualquer incorporador...” (Caio Mário da Silva 

Pereira, ‘Condomínio e Incorporações’, Forense, 10ª ed., p. 202 (grifei)

De sorte que, em situações como a que ora se apresenta, resta ao judiciário tão-

somente aplicar os caminhos indicados pela lei. Na espécie, a Lei de Condomínios 

e Incorporações.

Como salientado, em seu art. 43, inciso III, a Lei n. 4.591/1964 aponta para a 

adesão ao condomínio, devidamente constituído com a fi nalidade de prosseguir 

nas obras. Ou, para a habilitação do crédito na massa falida, na categoria de 

crédito privilegiado.

Exsurge aqui a questão fundamental, e com muita propriedade exaltada 

no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Dra. Estela de Freitas 

Rezende, no sentido de ter-se ou não consolidado a destituição da incorporação, 

com o seu efetivo registro imobiliário, antes da decretação da quebra. Daí aufere-

se, ‘ab initio’, o alcance jurídico da escritura de compra e venda sub judice. E, no 

presente caso como dito, o registro de destituição da Encol não ocorrera antes 

da falência, pelo que permanecia a construtora na condição de incorporadora ao 

tempo da quebra.

Neste diapasão reitero, não merece guarida o pleito do recorrente. É visto 

ainda que a escritura pública de compra e venda outorgada pela Encol, ainda na 

qualidade de incorporadora, fora pois implementada no período concordatário. 

Vale dizer, a abertura da concordata deu-se aos 24.11.1997 tendo sido escriturada 

a unidade aos 30.12.1998 e o termo legal da falência fixado em 25.09.1997. 

Sendo assim, à época, a escrituração válida do imóvel outorgada ao recorrente 

pela Encol dependia da ratifi cação do juízo falimentar, como de fato ocorrera a 

milhares de casos de adquirentes que ingressaram no Juízo da Falência com esse 

desiderato, em face de que era a falida Encol ainda incorporadora ao tempo da 

quebra. Se devidamente destituída da incorporação, nenhum vínculo ligaria a 

transação à falencia da Encol, bastando ao condomínio constituir a incorporação.

Assim a Procuradoria-Geral de Justiça, à f. 520 e 522:

Com efeito, tivesse ocorrido o cabal desfazimento da incorporação com 

cancelamento do registro, antes da declaração da falência, escorreito seria 

falar em causa outra, que não a quebra da Encol, para a retomada das obras.

...

Ora, se a despeito da lavratura da supra-aludida escritura pública não se 

deu o registro da destituição da incorporadora, sobrevieram os efeitos do 

registro da incorporação. Portanto, por época de sua falência, era ainda a 

Encol de direito, a incorporadora.
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Na hipótese, não há como desvincular a adjudicação dos imóveis, deferida em 

favor do condomínio, dos efeitos da falência da Encol, como quer o recorrente. 

(fl s. 614-622)

Consoante se depreende do trecho acima transcrito, o Tribunal de 

origem expressamente consignou que, apesar de o acordo fi rmado entre os 

promitentes compradores para conclusão da obra ter sido realizado no período 

de concordata da Encol S/A - Engenharia, Comércio e Indústria -, a destituição 

da incorporação foi efetivada após a declaração de falência, e, portanto, é 

aplicável o disposto no art. 43, III, da Lei n. 4.591/1964.

Ademais, não merece acolhida a alegação do recorrente de ocorrência de 

sucessão do condomínio nos direitos e obrigações da Encol S/A - Engenharia, 

Comércio e Indústria -, para fundamentar a pretensão de obter do referido 

condomínio o cumprimento do contrato originalmente firmado com a 

incorporadora falida com a restituição do valor auferido com a futura venda 

da unidade, porquanto trata-se de duas relações jurídicas distintas: uma entre 

a Encol S/A e os adquirentes originários para conclusão da obra, e outra entre 

o condomínio e o promitente comprador que não concordou com os termos 

do acordo e não contribuiu para a fi nalização do empreendimento. Se todos os 

adquirentes aderentes reclamassem o mesmo que o não aderente, o acordo, por 

óbvio, estaria inviabilizado. Então, ao invés da conclusão da obra, com maior 

sacrifício para todos e respectivas vantagens proporcionais, deveriam todos 

habilitar seus créditos na falência.

Esta Corte Superior já se pronunciou no sentido de que, diante da 

decretação da falência da construtora Encol S/A, e constituída comissão 

formada por adquirentes de unidades habitacionais destinada a concluir a 

correspondente obra, o condomínio ou os promitentes compradores não se sub-

rogam nos direitos e obrigações da falida.

A propósito:

Processual Civil e Imobiliário. Incorporação. Falência Encol. Término do 

empreendimento. Comissão formada por adquirentes de unidades. Contratação 

de nova incorporadora. Possibilidade. Sub-rogação da nova incorporadora nos 

direitos e obrigações da Encol. Inexistência. Sistemática anterior ás alterações 

impostas à Lei n. 4.591/1964 pela Lei n. 10.931/2004.

1. Na hipótese dos autos, diante do inadimplemento da Encol, parte dos 

adquirentes de unidades do empreendimento se mobilizou e criou uma comissão 

objetivando dar continuidade às obras. Para tanto, essa comissão interviu nos 
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próprios autos da falência, tendo obtido provimento jurisdicional autorizando 

que as “unidades estoque” (aquelas não comercializadas pela Encol) e as 

“unidades dos não aderentes” (daqueles que não quiseram aderir à comissão) 

fossem excluídas de qualquer vinculação com a massa falida, propiciando a 

retomada e conclusão da edifi cação, independente de qualquer compensação 

fi nanceira. O juízo falimentar também autorizou, após a realização de assembleia 

geral, a substituição da Encol no registro imobiliário, o que levou a comissão a 

celebrar com a incorporadora recorrente um contrato de promessa de permuta, 

para que esta concluísse o empreendimento, recebendo, em contrapartida, 

as unidades estoque e as unidades dos não aderentes. Há, pois, duas relações 

jurídicas absolutamente distintas: a primeira entre a Encol e os adquirentes 

originários de unidades do empreendimento; e a segunda entre a comissão de 

representantes desse empreendimento e a recorrente. Sendo assim, inexiste 

relação jurídica triangular que englobe a massa falida da Encol, os recorridos e a 

recorrente, a partir da qual esta teria se sub-rogado nos direitos e obrigações da 

Encol, o que justifi caria a sua inclusão no polo passivo da execução movida pelos 

recorridos em desfavor da Encol.

2. Embora o art. 43, III, da Lei n. 4.591/1964 não admita expressamente excluir 

do patrimônio da incorporadora falida e transferir para comissão formada por 

adquirentes de unidades a propriedade do empreendimento, de maneira a viabilizar 

a continuidade da obra, esse caminho constitui a melhor maneira de assegurar a 

funcionalidade econômica e preservar a função social do contrato de incorporação, 

do ponto de vista da coletividade dos contratantes e não dos interesses meramente 

individuais de seus integrantes.

3. Apesar de o legislador não excluir o direito de qualquer adquirente pedir 

individualmente a rescisão do contrato e o pagamento de indenização frente ao 

inadimplemento do incorporador, o espírito da Lei n. 4.591/1964 se volta claramente 

para o interesse coletivo da incorporação, tanto que seus arts. 43, III e VI, e 49, 

autorizam, em caso de mora ou falência do incorporador, que a administração 

do empreendimento seja assumida por comissão formada por adquirentes das 

unidades, cujas decisões, tomadas em assembleia, serão soberanas e vincularão a 

minoria.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1.115.605/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

07.04.2011, DJe de 18.04.2011)

Assim, não concordando com a deliberação da maioria dos condôminos 

para retomada e conclusão do empreendimento, cabe ao recorrente a habilitação 

de seu crédito perante o Juízo falimentar, não sendo possível exigir do 

condomínio o cumprimento do contrato fi rmado com a incorporadora falida.
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É descabida, portanto, a pretensão formulada pelo recorrente de obter a 

restituição do valor auferido na venda da unidade, sob pena de enriquecimento 

ilícito em prejuízo do condomínio.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.292.194-SC (2011/0273079-9)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Relatora para o acórdão: Ministra Maria Isabel Gallotti

Recorrente: Unimed Litoral Cooperativa de Trabalho Medico Ltda

Advogado: Augusto Garcez Duarte e outro(s) - SC020589

Recorrido: Clínica Centro de Diagnóstico da Mulher

Advogado: Charles Pamplona Zimmermann e outro(s) - SC008685

EMENTA

Recurso especial. Ação de obrigação de fazer com pedido de 

tutela antecipada. Cooperativa de trabalho médico. Negativa de 

credenciamento de aparelhos adquiridos por clínica cooperada. 

Decisão do Conselho de Administração da Cooperativa. Regular ato 

de gestão.

1. De acordo com a Lei n. 5.764/1971, a admissão nas cooperativas 

é livre a todos aqueles que desejarem utilizar os serviços prestados pela 

sociedade, desde que adiram ao estatuto social desta, preencham os 

propósitos sociais, e que se submetam às decisões do órgão supremo 

da sociedade, qual seja, a assembléia geral dos associados.

2. Estabelecer a relação por meio de sociedade cooperativa 

significa, por conseguinte, aderir ao Estatuto Social, bem como 

respeitar os direitos e obrigações daí decorrentes e as decisões do 

órgão máximo da cooperativa, mesmo que contrários a interesses 

próprios, mas que representem a vontade da sociedade.
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3. A decisão de suspensão do credenciamento de novos 

equipamentos, tornada pública em Assembléia, antes da data de 

compra dos aparelhos pela recorrida, aplicava-se a todos os cooperados 

e teve por escopo a saúde fi nanceira da Cooperativa, considerando as 

circunstâncias locais da prestação de serviço avaliadas pelo Conselho 

de Administração da Cooperativa.

4. Tal decisão confi gura regular ato interno de gestão, não cabendo 

ao Judiciário interferir na administração da entidade privada, em 

ofensa ao princípio da liberdade de iniciativa, até porque, nos termos 

da jurisprudência do STJ, os planos de saúde administrados por 

cooperativas médicas respondem objetivamente pelos profi ssionais e 

pelos equipamentos credenciados.

5. No caso, o acórdão recorrido, além de contrariar os dispositivos 

legais que estabelecem a direção da Cooperativa segundo seus Estatutos 

e órgãos de deliberação, ordenando o credenciamento compulsório 

dos equipamentos adquiridos pela autora, procedeu ainda de forma 

mais grave ao não observar que a Cooperativa, à sua revelia, poderá ser 

responsabilizada por eventual dano causado a consumidor atendido 

por médico não cooperado, com o uso de aparelhos sem certifi cação 

de qualidade.

6. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista regimental do relator 

dando parcial provimento ao recurso especial, retifi cando seu voto anterior, e os 

votos dos Ministros Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira acompanhando o 

voto divergente da Ministra Maria Isabel Gallotti, e o voto do Ministro Marco 

Buzzi acompanhando o relator, a Quarta Turma, por maioria, deu provimento 

ao recurso especial, nos termos do voto divergente da Ministra Maria Isabel 

Gallotti, que lavrará o acórdão.

Vencidos, em parte, o relator e o Ministro Marco Buzzi, que davam 

provimento ao recurso especial em menor extensão. Votaram com a Sra. 

Ministra Maria Isabel Gallotti os Srs. Ministros Raul Araújo e Antonio Carlos 

Ferreira (Presidente).
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Brasília (DF), 17 de agosto de 2017 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora p/ acórdão

DJe 2.10.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Clínica Centro de Diagnóstico 

da Mulher ajuizou ação de obrigação de fazer em face de Unimed Litoral 

Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., objetivando o credenciamento de 

equipamentos destinados à realização de exames de usuários do plano de saúde.

Na inicial, a autora narrou que atua na área de prestação de serviços 

médicos, mais especifi camente no ramo da saúde da mulher, integrando o quadro 

de cooperados da ré. Afi rmou que, em 03.10.2007, a operadora encaminhara 

aos seus cooperados “uma correspondência, na qual noticiava uma perda de 

R$ 7.300.000,00 (sete milhões e trezentos mil reais) em razão do chamado 

intercâmbio negativo, ou seja, pelo atendimento realizado por médicos de outras 

Unimed’s aos clientes da Unimed Litoral SC” (fl . 3). Sustentou que a referida 

carta servira de estímulo (in)direto aos cooperados no sentido de evitar que 

pacientes continuassem a ser atendidos por outras Unimed’s. Alegou que, em 

razão da diretriz emitida pela operadora, investira “soma signifi cativa para o fi m 

de reformar e adequar suas instalações e, ainda, adquiriu novos equipamentos, 

destinados à realização de exames de Mamografi a Digital e Densitometria 

Óssea e Digital, os quais se prestam ao diagnóstico de doenças graves, tais como 

câncer de mama e fraturas patológicas de coluna e colo do fêmur” (fl . 4).

Defendeu que a aquisição foi realizada em prol da cooperativa ré “e, 

principalmente, em virtude do elevado número de pacientes usuários do plano 

que necessitavam da realização dos referidos exames para o diagnóstico de suas 

doenças e que acabavam se deslocando para outras regiões” (fl . 4).

Aduziu que, em dezembro de 2007, após ocorrida reunião com a 

diretoria da ré, sobreveio o indeferimento sumário e imotivado de seu pedido 

de credenciamento dos citados equipamentos, o que foi, posteriormente, 

referendado pelo conselho de administração.

Assinalou que a conduta da ré contraria o livre e amplo exercício do direito 

constitucional à saúde de terceiros (usuários do plano), bem como cerceia o 

acesso da autora ao direito de prestar tal serviço a suas pacientes.
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Afi rmou que, “ao possibilitar que somente uma clínica da cidade de Itajaí 

realizasse os exames relativos aos mesmos (monopólio)”, a ré infringira os 

princípios constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência e, em especial, 

“o da isonomia entre os cooperados, já que essa funciona mediante o sistema de 

cooperativa”, regendo-se pela Lei n. 5.764/1971 (fl . 8).

Sustentou que “o credenciamento de novos equipamentos é direito 

do profi ssional médico cooperado e obrigação da cooperativa, como forma 

de assegurar a todos os seus associados (consumidores) o direito ao melhor 

atendimento médico possível” (fl . 13).

Defendeu a existência de vício na deliberação da assembleia geral 

extraordinária, que, em 31.01.2007, determinara a suspensão de qualquer 

tipo de credenciamento de novos equipamentos e/ou serviços, sem observar 

as formalidades previstas na Lei n. 5.764/1971 (especificação do tema da 

assembleia no edital de convocação e quórum de dois terços dos associados).

O magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão deduzida 

na inicial, determinando o imediato credenciamento dos aparelhos, no prazo de 

quarenta e oito horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Os 

honorários advocatícios também foram arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), 

com base no § 4º do artigo 20 do CPC de 1973.

Irresignada, a operadora de plano de saúde interpôs apelação, a qual não 

foi provida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos termos da 

seguinte ementa:

Civil e Processual Civil. Ação de obrigação de fazer. Cooperativa de trabalho 

médico. Negativa de credenciamento de aparelhos adquiridos por clínica 

cooperada. Suspensão dos credenciamentos por decisão assemblear. Evidente 

interesse processual da cooperada. Abuso de direito caracterizado. Sentença 

de procedência do pedido mantida. Prequestionamento. Desnecessidade de 

manifestação acerca de todos os argumentos suscitados pela parte. Recurso 

desprovido.

Há interesse processual sempre que a parte tenha necessidade de exercer o 

direito de ação para alcançar o resultado por ela almejado.

A ordem pública determina o estímulo do sistema cooperativista como boa 

forma de associativismo, porque sem fi ns lucrativos (CF, arts. 174, § 2º e 199, § 1º).

Há manifesto abuso de direito na decisão assemblear de cooperativa médica 

que, baseada apenas na redução de seus lucros - em fl agrante ofensa aos seus fi ns 

sociais -, decide suspender o credenciamento de aparelhos médicos utilizados 

por clínica cooperada em prol dos benefi ciários dos planos de saúde.
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O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a 

citar textualmente os dispositivos de lei invocados quando já tenha encontrado 

motivo sufi ciente para fundamentar a decisão.

Opostos embargos de declaração pela ora recorrente, os quais foram 

rejeitados na origem.

Nas razões do especial, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, 

a operadora aponta violação dos artigos 535 do CPC de 1973, 421 do Código 

Civil, 21, inciso II, 38 e 47 da Lei n. 5.764/1971.

Sustenta, em síntese, ser cooperativa de trabalho médico, constituída na 

forma da Lei 5.764/71, possuindo estatuto social, aprovado por Assembleia 

Geral Ordinária, “que constitui o regulamento da sociedade, constando, 

obrigatoriamente, os direitos e obrigações dos sócios” (fl . 637). Afi rma que a 

recusa do credenciamento dos equipamentos de mamografi a e densitometria 

óssea, adquiridos pela recorrida, pautou-se “em norma interna de funcionamento 

e desenvolvimento estratégico da cooperativa, decisão esta tomada pelo 

Conselho de Administração, com base em deliberação da Assembleia Geral e de 

dispositivos do Estatuto Social” (fl . 638).

Aduz que um único cooperado não pode “ignorar os princípios do 

mutualismo do cooperativismo para, em descompasso com os interesses da 

cooperativa instituídos pela vontade da maioria de seus sócios, socorrer-se ao 

Judiciário pleiteando que este intervenha no funcionamento administrativo da 

cooperativa a que é associado, para ver concedido direito ao credenciamento de 

novos equipamentos, cujo credenciamento está suspenso a todos e não só a ele, 

através de decisão tomada por colegiado formado por representantes eleitos, 

através de processo democrático e interno da sociedade, vinculando a todos os 

cooperados mesmo que discordantes” (fl . 638).

Ressalta que a recorrida “está autorizada, estatutariamente, a prestar 

serviços médicos, pela cooperativa/recorrente, única e exclusivamente, por 

seus sócios e, portanto, vinculados aos serviços das especialidades médicas dos 

mesmos” (fl . 639). Destaca que “os sócios da recorrida não possuem habilitação 

para realizar laudos de exames relacionados à especialidade de radiologia e 

diagnóstico por imagem” (fl s. 649/640), o que também motivou a recusa do 

credenciamento. Alega que “as operadoras de plano de saúde, sejam cooperativas 

ou não, não são obrigadas a credenciar prestadores de serviços de assistência à 

saúde contra sua vontade, podendo negociar livremente com os prestadores que 

supram suas necessidades, ou então, deixar de contratar novos serviços, quando 
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sua rede de serviço é quantitativamente necessária a demanda de serviços de 

seus consumidores, como é o caso” (fl . 642).

Aduz que, “em se tratando a cooperativa/recorrente de pessoa jurídica 

de direito privado e inexistindo obrigação legal em fazer ou deixar de fazer 

algo, o exercício de tal prerrogativa independe de qualquer motivação ou 

justifi cativa”, fi cando a decisão sobre o credenciamento submetida a seu critério 

de conveniência e oportunidade (fl . 643).

O prazo para oferecimento de contrarrazões decorreu in albis.

O apelo extremo recebeu crivo positivo de admissibilidade na origem.

É o relatório.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. A controvérsia está em 

defi nir a licitude ou não da recusa da Unimed Litoral Cooperativa de Trabalho 

Médico em credenciar equipamentos adquiridos por clínica cooperada, 

destinados à realização de exames de usuários do plano de saúde, na hipótese em 

que encaminhada, anteriormente, correspondência conclamando os cooperados 

a oferecerem serviços (consultas, exames, internações) que, à época, eram 

prestados por profi ssionais de outras cooperativas.

Na sessão realizada em 21.03.2017, apresentei voto pela negativa 

de provimento do recurso especial da cooperativa, que se insurgira contra 

acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que confi rmara sentença 

de procedência da pretensão deduzida pela clínica cooperada para efeito de 

credenciamento dos equipamentos médicos.

Na ocasião, defendi que a sociedade cooperativa, assim como as demais 

figuras societárias, reclama a existência da affectio societatis, expressão que 

encarta as ideias de confi ança recíproca entre os sócios/cooperados e da vontade de 

cooperação mútua voltada à concretização de um objetivo comum.

Nessa perspectiva, destaquei o teor da correspondência encaminhada pelo 

Conselho de Administração da Unimed, em 03.10.2007, a seus cooperados, 

com o nítido propósito de incitá-los a adotar providências no sentido de 

solucionar o problema da insufi ciência da rede credenciada de serviços médicos 

na região. Confi ra-se:
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Cooperados

Perdemos R$ 7.300.000,00!

O assunto que trazemos à tona é sobre o intercâmbio, que são os atendimentos 

aos nossos clientes fora de nossa área de atuação.

Todos os procedimentos médicos (consultas, exames, internações, etc.), 

realizados fora da nossa área de atuação (intercâmbio) são ainda acrescidos de 

uma taxa administrativa.

Salientamos que, em muitos casos, os serviços realizados “via intercâmbio” 

(fora de nossa área de atuação - 242), poderiam ser realizados pelos nossos 

médicos cooperados, ou seja, o dinheiro fi caria aqui com os médicos da nossa 

cooperativa.

Abaixo demonstramos o balanço do intercâmbio de janeiro a junho/2007:

Para melhor entendimento, vamos simbolizar o intercâmbio em positivo e 

negativo:

- Intercâmbio positivo é o atendimento realizado em nossa área de ação em 

pacientes oriundos de outras singulares. Portanto, quanto maior melhor. Pois 

aumenta o rendimento dos nossos cooperados.

- Intercâmbio negativo é o atendimento realizado por médicos de outras 

Unimeds aos nossos clientes. Portanto, quanto maior, pior. Para a cooperativa é 

pior pois saem divisas de nossa empresa.

Entre janeiro e junho, tivemos um intercâmbio positivo de R$ 5.381.832,00 

(cinco milhões, trezentos e oitenta e um mil e oitocentos e trinta e dois reais), 

entretanto, no mesmo período, um intercâmbio negativo de R$ 7.285.578,00 (sete 

milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais).

Se fi zermos a subtração, vamos observar que acabamos pagando a mais R$ 

1.903.746,00 (um milhão, novecentos e três mil, setecentos e quarenta e seis 

reais).

Perdemos, na verdade, quase R$ 7.300.000,00 e não R$ 1.903.746,00, já que nós 

da Unimed Litoral (242), pagamos R$ 7.300.000,00 às outras Unimeds.

Mantida essa situação a perda será de R$ 15.000.000,00 ao fi nal deste ano. O 

que faremos? Passaremos o chapéu?

Venha debater na Assembleia Geral Extraordinária do dia 24.10.2007. (fl . 56)

Aludi que, consoante incontroverso nos autos, a referida missiva fora 

enviada após a realização de Assembleia Geral Extraordinária (em 31.01.2007), 

que, em verdade, deliberou sobre a proposição de criação de um Centro 

Diagnóstico por Imagem, aprovando-a. Ou seja: não houve deliberação da 

assembleia sobre a suspensão de credenciamento de equipamentos e/ou serviços. 
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Tal decisão, em verdade, fora tomada, em 2006, pelo Conselho de Administração 

da cooperativa (fl . 148), cuja Diretoria Executiva, em 2007, veio a conclamar os 

cooperados para buscarem alternativas, a fi m de suprir a insufi ciência da rede 

credenciada.

No voto apresentado em 21.03.2017, também esclareci que a cooperada 

(autora da ação de obrigação de fazer), após o chamamento efetuado pela 

Diretoria Executiva, requereu o credenciamento de equipamentos destinados à 

realização de exames de Mamografi a Digital e Densitometria Óssea e Digital, 

com o intuito de ampliar e aprimorar a rede de atendimento médico às usuárias 

do plano de saúde.

O referido requerimento, contudo, foi indeferido pelo Conselho de 

Administração (fl s. 76 e 82), que se fundamentou, unicamente, na existência de 

deliberação assemblear, a qual, consoante anteriormente assinalado, não exarou 

qualquer decisão sobre o tema.

Expostas tais circunstâncias, considerei o comportamento contraditório do 

órgão administrativo da cooperativa, que, em virtude da conclamação efetuada, 

criou, no espírito dos cooperados (imbuídos da aff ectio societatis), a expectativa 

de que seriam absorvidas, no sistema cooperativo, todas as iniciativas voltadas à 

superação do chamado “intercâmbio negativo” (realização de consultas, exames, 

internações por outras Unimed’s).

Assim, propus à Turma o reconhecimento do abuso do direito, 

consubstanciado na expressão nemo potest venire contra factum proprium 

(proibição de comportamento contraditório), hipótese de exercício inadmissível 

de situação jurídica subjetiva contrária ao princípio da confi ança, decorrente da 

função integrativa da boa-fé objetiva (artigos 187 e 422 do Código Civil).

3. Na sequência, a eminente Ministra Isabel Gallotti pediu vista dos autos e, 

divergindo de minha proposição, apresentou voto no sentido do provimento do 

recurso especial, a fi m de julgar improcedente a pretensão cominatória deduzida 

pela clínica cooperada, pelos seguintes fundamentos: (i) o ato de credenciamento 

de equipamentos médicos pela cooperativa é questão interna corporis, a ser 

decidida nos termos do Estatuto Social, em conjunto com as deliberações 

tomadas em assembleia, tendo sido comunicada, a todos os cooperados, a 

suspensão, em caráter geral, por decisão do Conselho de Administração; (ii) 

além da decisão interna de suspensão dos credenciamentos, o indeferimento 

do pedido da clínica também se baseara: a) na falta de certifi cação de qualidade 

dos aparelhos; e b) na ausência de médico cooperado - integrante do quadro 
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social - apto para manusear as máquinas, sendo necessária a contratação de 

profi ssional não cooperado para tal fi m, o que contraria as normas estatutárias 

da Unimed Litoral (artigos 4º, § 7º, e 14, § 2º, do Estatuto Social); e (iii) dada 

a responsabilidade objetiva da cooperativa (operadora de plano de saúde) por 

qualquer falha na prestação dos serviços aos consumidores, afi gura-se impositivo 

o respeito à livre gestão de seus negócios, em especial no tocante à escolha dos 

médicos e dos equipamentos a serem credenciados.

4. Malgrado continue a acreditar que a hipótese é mesmo de venire 

contra factum proprium - ante o comportamento fl agrantemente contraditório 

perpetrado pela Diretoria Executiva da Unimed Litoral -, devo concordar, em 

parte, com a relevante ponderação da eminente Ministra Gallotti, no sentido 

da liberdade de escolha da Cooperativa, segundo os critérios de conveniência 

e oportunidade, sobre os profi ssionais e equipamentos a serem credenciados, 

dada sua responsabilidade objetiva por qualquer defeito na prestação de serviço 

médico aos consumidores.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte consagra o entendimento de que 

a Cooperativa não detém poder discricionário ilimitado, não podendo recusar 

a adesão de profi ssionais que preencham todas as qualifi cações necessárias ao 

exercício de sua especialidade. Confi ra-se:

Civil e Processo Civil Cooperativa. Unimed. Vedação de ingresso a novos 

médicos em face do grande número de profi ssionais associados que atuam em 

determinada especialidade. Impossibilidade.

(...)

2. Salvo impossibilidade técnica do profi ssional para exercer os serviços propostos 

pela cooperativa, conforme art. 4º, I, da Lei n. 5.764/1971, deve-se considerar ilimitado 

o número de associados que podem juntar-se ao quadro associativo, face a aplicação 

do princípio da adesão livre e voluntária que rege o sistema cooperativista.

3. No caso concreto, a ré aduz que a cooperativa não é obrigada a aceitar 

todos aqueles que pretendam ingressar na sociedade, podendo deliberar sobre a 

conveniência e oportunidade da associação de novos médicos, inclusive em face 

da exceção legal de impossibilidade técnica de prestação de serviços. Contudo, o 

acórdão recorrido foi claro ao afi rmar que a autora possui todas as qualifi cações 

necessárias ao exercício de sua especialidade, de modo que não é possível acolher 

as razões para a negativa de fi liação.

4. Recurso especial não conhecido. (REsp 1.124.273/CE, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 04.03.2010, DJe 19.03.2010)
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No mesmo sentido: AgRg no AREsp 799.978/MG, Rel. Ministro Marco 

Buzzi, Quarta Turma, julgado em 06.06.2017, DJe 13.06.2017; AgRg no AREsp 

767.502/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado 

em 17.12.2015, DJe 04.02.2016; e AgRg no AREsp 690.205/SP, Rel. Ministra 

Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20.10.2015, DJe 28.10.2015.

Como de sabença, “o que se procura ao organizar uma cooperativa é 

melhorar a situação econômica de determinado grupo de indivíduos, 

solucionando problemas ou satisfazendo necessidades e objetivos comuns, que 

excedam a capacidade de cada indivíduo satisfazer isoladamente”, podendo-se, 

assim, concluir que a cooperativa nada mais é que “uma empresa que presta 

serviços aos seus cooperados” (CARDOSO, Univaldo Coelho. Cooperativa. 

Brasília: Sebrae, 2014, p. 10).

Nesse contexto, penso ser importante buscar solução que equacione os 

interesses do grupo social corporifi cado pela Cooperativa com os interesses 

individuais de seus cooperados, máxime tendo em vista o objeto social da 

Unimed:

Art. 2º - A cooperativa terá por objetivo a congregação dos integrantes da 

profi ssão de médico, para a sua defesa social, proporcionando-lhes condições para 

o exercício de suas atividades e aprimoramento dos serviços de assistência médico-

hospitalar.

Não se pode olvidar que o propósito da clínica cooperada (destinada ao 

tratamento médico de mulheres), com a aquisição de equipamentos voltados 

a exames específi cos, nada mais faz que o aprimoramento dos serviços de 

assistência médico-hospitalar da rede credenciada.

Além da suspensão do credenciamento por decisão do Conselho de 

Administração (e não da Assembleia), a Cooperativa, desde sua contestação, 

apontou outros dois motivos para a negativa do pedido da clínica: (i) a falta de 

certifi cação de qualidade dos aparelhos; e (ii) a ausência de médico cooperado - 

integrante do quadro social - apto para manusear as máquinas, sendo necessária 

a contratação de profi ssional não cooperado para tal fi m, o que contraria as 

normas estatutárias da Unimed Litoral (artigos 4º, § 7º, e 14, § 2º, do Estatuto 

Social).

Tendo em vista o longo decurso do tempo (quase dez anos), a verdade é 

que pode ter havido alterações das circunstâncias fáticas a ponto de justifi car 

revisão do pedido formulado pela clínica cooperada. É certo que, atualmente, a 
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Unimed Litoral conta com um Centro de Diagnóstico de Imagem em Itajaí 

- SC, mas isso não impede seja proveitoso o credenciamento de equipamentos 

de mamografi a e de desintometria óssea (ambos digitais) em clínica voltada 

especificamente para a promoção e a recuperação da saúde de mulheres, 

evitando-se a descentralização do tratamento médico. Ao final e ao cabo, 

estar-se-ia prestigiando o aprimoramento dos serviços de assistência médico-

hospitalar, nos termos do objeto social do estatuto da cooperativa.

Também creio ser fundamental ponderar que, desde 2008, os serviços 

foram prestados pela clínica às usuárias do plano de saúde, não se tendo notícia 

de qualquer incidente. Assim, os serviços foram prestados e pagos por força 

de tutela antecipada, não se revelando equânime, a meu ver, que o provimento 

no sentido da improcedência da demanda resulte em devolução de quantias, 

notadamente em virtude da proibição do enriquecimento sem causa.

Desse modo, a procedência parcial - em menor extensão que a pretensão 

formulada na inicial - pode ser um caminho para a conciliação dos interesses 

em jogo, os quais não se devem distanciar da busca pela otimização do serviço 

prestado à comunidade em questão.

Importante destacar, por fim, que tal provimento jurisdicional não 

confi gura vício de julgamento extra petita, consoante já fi cou assente em diversos 

precedentes desta Corte:

Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação de 

cobrança. Comissão de corretagem. Alienação de imóvel. Omissões e contradições 

não verifi cadas. Julgamento extra petita. Percentual fi xado. Súmula n. 7 do STJ.

(...)

2. O Tribunal de origem, assentado no conjunto probatório que instruiu o 

processo, concluiu que os réus aceitaram a permanência do autor nas negociações 

e que as partes afastaram o percentual pactuado inicialmente (10% sobre o valor 

da venda), reduzindo-o. No entanto, por não terem as partes explicitado qual 

seria esse valor menor, o acórdão recorrido arbitrou os honorários de corretagem 

em 1% (um por cento) sobre o efetivo valor da venda. Nesse sentido, está claro 

que a pretensão do autor deduzida na petição inicial e na apelação foi acolhida 

parcialmente, com menor extensão, o que não confi gura julgamento extra petita. 

Precedentes.

(...)

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 730.755/SP, Rel. Ministro Antônio 

Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20.10.2016, DJe 25.10.2016) (grifei)
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Agravo regimental. Recurso especial. Processual Civil. Ação de cobrança. 

Honorários contratuais. Consultoria tributária. Pedido certo. Condenação ilíquida. 

Cabimento. Acolhimento de uma das razões de defesa. Julgamento ‘ultra petita’. 

Inocorrência.

1. “Quando o autor tiver formulado pedido certo, é vedado ao juiz proferir 

sentença ilíquida” (art. 490, p. u., do CPC).

2. Mitigação da norma do art. 490, p. u., do CPC pela jurisprudência desta Corte 

Superior, admitindo-se a condenação ilíquida quando o juízo está convencido da 

procedência do ‘an debeatur’, mas não do ‘quantum’. Precedentes.

3. Hipótese em que a necessidade de liquidação decorre do acolhimento de 

uma das razões de defesa.

4. Inocorrência de julgamento ‘ultra petita’, mas de provimento em menor 

extensão do que a pleiteada na inicial.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.526.223/RS, Rel. Ministro Paulo 

de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17.05.2016, DJe 27.05.2016) 

(grifei)

Processual Civil. Administrativo. Prescrição. Fim social da lei. Teses sem 

prequestionamento. Súmulas 282/STF e 356/STF. Art. 557 do CPC. Violação do art. 

557 do CPC. Não ocorrência. Princípio da colegialidade. Preservação por ocasião 

do julgamento do agravo regimental. Julgamento extra petita. Não ocorrência. 

Concessão em menor extensão.

(...)

4. Incontroverso nos autos que a construção ocorreu de forma irregular, pois 

“trata-se de obra clandestina, isto é, realizada sem prévio alvará municipal de 

construção, o que é, de pronto, reconhecido pelo demandado. Esta condição por 

si só, entretanto, não autoriza a demolição completa da obra”.

5. Na hipótese, o pedido formulado é pela demolição total, e o Tribunal 

entendeu “que deve ser deferido o pedido autoral apenas quanto aos recuos 

laterais que se encontram fora dos parâmetros estabelecidos pela Municipalidade, 

parte esta que deve ser demolida, caso o agravante não tenha se adequado as 

regras exigidas”.

6. O STJ reconhece que não ocorre julgamento extra petita na hipótese em que o 

autor requer a procedência total da ação e o Tribunal decide pela procedência parcial 

ou pela correspondente improcedência parcial do pedido, porque o deferimento do 

pleito em menor extensão não confi gura error in procedendo.

Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp 1.379.402/PE, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14.04.2015, DJe 

20.04.2015) (grifei)
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Recurso especial. Processual Civil. Civil. Contrato de seguro. Invalidez por 

doença. Toxoplasmose. Prova pericial superveniente. Ausência de julgamento 

extra petita. Invalidez total e permanente. Súmulas 5 e 7/STJ. Correção monetária. 

Termo a quo. Data em que o pagamento deveria ter sido efetuado. Recurso 

parcialmente provido.

1. No momento do ajuizamento da ação de cobrança securitária, o autor, ora 

recorrido, tinha conhecimento do fato de que a lesão em seu olho esquerdo - 

que lhe ocasionou cegueira - decorria de acidente com soda cáustica, sobretudo 

porque essa havia sido a conclusão aviada em laudos médicos e em perícia 

realizada pelo INSS - esta, inclusive, culminou, em novembro de 2002, em sua 

aposentadoria por invalidez permanente por acidente de trabalho.

2. Somente no curso da demanda, com a superveniência do resultado da 

perícia médica realizada em juízo, o autor teve ciência inequívoca de que sua 

invalidez tinha como causa doença - toxoplasmose.

3. O resultado da referida prova pericial confi gurou-se fato superveniente 

modifi cativo do direito do autor. Portanto, corretas as conclusões do c. Tribunal 

de Justiça, o qual, levando em consideração prova pericial superveniente, 

tão somente deu novo enquadramento jurídico à causa de pedir e ao pedido 

constantes da exordial, sem, contudo, incorrer em julgamento extra petita.

4. A prova pericial superveniente não ensejou a alteração do pedido 

de pagamento do seguro por invalidez, tampouco da causa de pedir, 

consubstanciada na invalidez do autor, por cegueira em seu olho esquerdo, e no 

direito à percepção da respectiva indenização securitária.

5. Não pode ser considerado extra petita julgado que, diante de pedido 

mais abrangente, defere pedido de menor extensão, mas incluído, ainda que 

implicitamente, naquele.

6. Na hipótese em exame, como ressaltado pela eg. Corte a quo, houve a 

contratação das garantias de “invalidez por acidente” e de “invalidez por doença”, 

além do que o pedido formulado na petição inicial de indenização securitária por 

acidente é mais abrangente do que o pedido, de menor extensão, deferido pelo c. 

Tribunal de origem - indenização securitária de invalidez por doença.

(...)

9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.117.031/RS, 

Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17.03.2011, DJe 28.03.2011) 

(grifei)

Direito Administrativo. Processual Civil. Agravo regimental no agravo de 

instrumento. Militar. Acidente em serviço. Reintegração para tratamento médico. 

Decisão extra petita. Não-ocorrência. Precedente do STJ. Matéria fática. Exame. 

Impossibilidade. Súmula 7/STJ. Agravo improvido.
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1. Pode o magistrado, observando os limites estabelecidos no pedido formulado, 

bem como na causa de pedir, deferir o pedido em menor extensão daquele formulado 

na inicial, sem alterar a natureza do objeto da ação, não havendo falar em julgamento 

extra petita ou condicional.

(...)

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1.157.902/PR, Rel. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18.02.2010, DJe 15.03.2010) 

(grifei)

5. Ante o exposto, adequando meu voto a tais ponderações, dou parcial 

provimento ao recurso especial, a fi m de julgar parcialmente procedente a 

pretensão da cooperada para, em menor extensão, determinar que a cooperativa 

proceda à nova análise do pedido de credenciamento dos equipamentos, à luz 

das circunstâncias fáticas atuais e das normas estatutárias aplicáveis à espécie, 

sendo vedada a devolução dos valores pagos por força da antecipação da tutela 

jurisdicional, porquanto os serviços foram efetivamente prestados até aqui. Fica 

revogada a tutela antecipada antes concedida. Custas e honorários compensados.

É como voto.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Trata-se de recurso especial 

interposto por Unimed Litoral Cooperativa de Trabalho Médico Ltda com 

fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra 

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim 

ementado (fl . 587):

Civil e Processual Civil. Ação de obrigação de fazer. Cooperativa de trabalho 

médico. Negativa de credenciamento de aparelhos adquiridos por clínica 

cooperada. Suspensão dos credenciamentos por decisão assemblear. Evidente 

interesse processual da cooperada. Abuso de direito caracterizado. Sentença 

de procedência do pedido mantida. Prequestionamento. Desnecessidade de 

manifestação acerca de todos os argumentos suscitados pela parte. Recurso 

desprovido.

Há interesse processual sempre que a parte tenha necessidade de exercer o 

direito de ação para alcançar o resultado por ela almejado.

A ordem pública determina o estímulo do sistema cooperativista como forma 

de associativismo, porque sem fi ns lucrativos (CF, arts. 174, § 2º e 199, § 1º).
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Há manifesto abuso de direito na decisão assemblear de cooperativa médica 

que, baseada apenas na redução de seus lucros - em fl agrante ofensa aos seus fi ns 

sociais -, decide suspender o credenciamento de aparelhos médicos utilizados 

por clínica cooperada em prol dos benefi ciários dos planos de saúde.

O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a 

citar textualmente os dispositivos de lei invocados quando já tenha encontrado 

motivo sufi ciente para fundamentar a decisão.

Da análise dos autos, verifico que a recorrida - Clínica Centro de 

Diagnóstico da Mulher - ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de 

antecipação de tutela em face de Unimed Litoral Cooperativa de Trabalho 

Médico Ltda, buscando o credenciamento de equipamentos destinados à 

realização de exames de mamografi a digital e densitometria óssea e digital.

Os pedidos foram julgados procedentes para confi rmar a antecipação de 

tutela e para determinar o credenciamento dos aparelhos da autora no prazo de 

quarenta e oito horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), com 

a condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor 

R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo 

Civil de 1973.

Sobreveio apelação da Unimed Litoral Cooperativa de Trabalho Médico 

Ltda, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negado 

provimento ao recurso sob o fundamento de que a ordem pública determina o 

estímulo do sistema cooperativista como boa forma de associativismo, porque 

sem fi ns lucrativos (CF, arts. 174, § 2º e 199, § 1º) e que há manifesto abuso 

de direito na decisão assemblear de cooperativa médica que, baseada apenas 

na redução de seus lucros, em fl agrante ofensa aos seus fi ns sociais, negou o 

credenciamento de aparelhos médicos utilizados pela clínica cooperada em prol 

dos benefi ciários dos planos de saúde.

Foram opostos embargos de declaração pela ora recorrente, os quais foram 

rejeitados pela decisão singular de fl s. 608/611.

Dessa decisão a recorrente interpôs agravo interno, com fundamento 

no art. 557, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, ao qual foi negado 

provimento.

Nas razões do recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 421 do 

Código Civil, 21, II, 38 e 47 da Lei n. 5.764/1971 e 535 do Código de Processo 

Civil de 1973.
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Sustenta que “é pessoa jurídica constituída por seus sócios fundadores na 

forma de cooperativa de trabalho médico, nos moldes da Lei n. 5.764/1971, 

tendo por objetivo ‘a congregação dos integrantes da profi ssão de médico, para 

a sua defesa social proporcionando-lhes condições para o exercício de suas 

atividades e aprimoramento dos serviços de assistência médico-hospitalar’ (art. 

2º do Estatuto Social)” (fl . 631).

Afi rma que a recorrida “assim como seus sócios - Denílson José de Souza e 

Áurea Fabiane S. F. de Souza - cooperaram-se voluntariamente à recorrente, por 

cumprirem os requisitos estatutários, e por estarem dispostos ao cumprimento 

das normas que regem esta modalidade de sociedade, baseada principalmente na 

gestão democrática” (fl . 631).

Argumenta que “negou o credenciamento dos equipamentos de 

mamografi a e densitometria óssea requeridos pela recorrida, pautando-se em 

norma interna de funcionamento e desenvolvimento estratégico da cooperativa, 

decisão esta tomada pelo Conselho de Administração, com base em deliberação 

de Assembleia Geral e dispositivos do Estatuto Social” (fl . 638).

Assevera que as normas estatutárias impedem de forma expressa o 

credenciamento de equipamentos de diagnóstico que não estão diretamente 

relacionados à execução do serviço pelo médico cooperado, sócio da pessoa 

jurídica, na especialidade ou área de atuação para a qual foi aprovado para 

atuar na cooperativa e que “os sócios da recorrida não possuem habilitação 

para realizar laudos de exames relacionados à especialidade de radiologia e 

diagnóstico por imagem” (fl s. 639/640).

Destaca que as “operadoras de plano de saúde, sejam cooperativas ou não, 

não são obrigadas a credenciar prestadores de serviços de assistência à saúde 

contra sua vontade, podendo negociar livremente com os prestadores que 

supram suas necessidades, ou então, deixar de contratar novos serviços de seus 

consumidores, como é o caso” (fl . 642).

Alega que sendo a cooperativa uma pessoa jurídica de direito privado e 

não existindo obrigação legal em fazer ou deixar de fazer alguma coisa, fi ca a 

decisão acerca do credenciamento submetida a seu critério de conveniência e 

oportunidade, independentemente de qualquer motivação ou justifi cativa.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis.

O recurso especial foi admitido na origem, conforme a decisão de fl . 682.
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O Relator, Ministro Luis Felipe Salomão, ao analisar o caso concreto, 

destacou o comportamento contraditório do órgão administrativo da cooperativa 

que, a despeito de ter enviado correspondência aos cooperados na qual noticiava 

a ocorrência do intercâmbio negativo e criava “no espírito dos cooperados 

(imbuídos da aff ectio societatis), a expectativa de que seriam absorvidas, no 

sistema cooperativo, todas as iniciativas voltadas à superação do chamado 

‘intercâmbio negativo’ (realização de consultas, exames, internações por outras 

Unimed’s)”, indeferiu o pedido de credenciamento dos equipamentos voltados a 

exames de mamografi a e densitometria óssea.

Afi rmou que a referida conduta enquadra-se na categoria de abuso do 

direito consubstanciada na expressão nemo potest venire contra factum proprium 

(proibição de comportamento contraditório), hipótese de exercício inadmissível 

de uma situação jurídica subjetiva contrária ao princípio da confi ança, decorrente 

da função integrativa da boa-fé objetiva prevista nos arts. 187 e 422 do Código 

Civil.

Sustentou, ademais, a ausência de prejuízo para a cooperativa em relação 

ao ato de credenciamento de equipamento de um de seus cooperados, negando 

provimento, portanto, ao recurso especial.

Pedi vista.

Com a devida vênia, entendo que o recurso especial merece prosperar.

Conforme exposto pelo eminente relator, a discussão posta nos autos está 

em defi nir se é lícita ou não a recusa da cooperativa, ora recorrente, em credenciar 

equipamentos adquiridos por clínica cooperada, destinados à realização de 

exames de usuários do plano de saúde da cooperativa recorrente.

Inicialmente, convém destacar que as cooperativas de serviços são 

disciplinadas pela Lei n. 5.764/1971, que define a política nacional de 

cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas.

Nos termos do art. 3º da referida lei, “celebram contrato de sociedade 

cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou 

serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem 

objetivo de lucro”.

A cooperativa é, portanto, meio para que determinado grupo de pessoas 

atinja objetivos específi cos, valendo-se de acordo de cooperação recíproca, 

atuando no mercado, desenvolvendo diversas atividades, tais como, de consumo, 

crédito, prestação de serviços, dentre outras.
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Nesse contexto, a Unimed Litoral é uma cooperativa de trabalho médico, 

tendo por objetivo “a congregação dos integrantes da profi ssão de médico, para 

a sua defesa social proporcionando-lhes condições para o exercício de suas 

atividades e aprimoramento dos serviços de assistência médico-hospitalar”, 

conforme o art. 2º do Estatuto Social (fl . 275).

Ao analisar o caso concreto, verifi co que a Corte de origem manteve o 

credenciamento dos equipamentos da Clínica recorrida ao fundamento de que 

há manifesto abuso de direito (CC, art. 187) na decisão assemblear médica 

que, baseada apenas na redução de seus lucros - em fl agrante ofensa aos seus 

fi ns sociais -, negou o credenciamento de aparelhos médicos utilizados pela 

clínica cooperada apelada em prol dos benefi ciários dos planos de saúde; de que 

o ato de negativa do credenciamento ultrapassa a relação estabelecida entre a 

cooperativa e o cooperado, uma vez que gera prejuízos aos usuários do plano 

de saúde, autorizando, portanto, a ingerência de controle do Poder Judiciário; e 

de que negar o credenciamento pretendido restringe o próprio acesso à saúde, 

conforme se extrai dos seguintes excertos (fl s. 590/595):

(...)

No mérito, verifico que a negativa do credenciamento dos aparelhos de 

mamografi a e densitometria óssea (fl . 82) está fundamentada em decisão assemblear 

da cooperativa, realizada em 31.01.2007, cujo teor de parte da Ata reproduzo a 

seguir:

[...] O Centro de Diagnóstico por Imagem tem uma grande importância 

financeira: no ano de 2005 a Unimed Litoral pagou R$ 6.731.429,67 (seis 

milhões, setecentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e nove e sessenta 

e sete centavos), e em 2006 foi pago R$ 8.188.600,44 (oito milhões, cento 

e oitenta e oito mil, seiscentos reais e quarenta e quatro centavos) para os 

exames por imagem. E, que o valor tratado não envolve trabalho médico 

(honorários) e sim o valor pago para a utilização das máquinas. Apresentou 

um breve histórico referente às solicitações de credenciamento recebidos 

pela cooperativa entre 2005 e 2006. [...] Totalizando 07 (sete) pedidos para 

ultrassonografi a, 07 (sete) pedidos para raio-x, 05 (cinco) para ressonância 

magnética, 06 (seis) para tomografi a, 03 (três) para mamografi a, 04 (quatro) 

densitometria, 01 (um) para ecocardiograma e 01 (um) para hemodinâmica, 

e questionou a difi culdade para negar solicitações para cooperados. [...] Então 

o Conselho de Administração baseado nestes números decidiu pela suspensão 

de qualquer tipo de credenciamento de novos equipamentos e/ou novos 

serviços (fl s. 317-318).
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Ora, é nítida, na hipótese, a preocupação da cooperativa apelante com as 

despesas geradas pelos serviços de diagnóstico o que, por certo, reduzirá seus 

elevados lucros.

A ordem pública determina o estímulo do sistema cooperativista como boa 

forma de associativismo, porque sem fi ns lucrativos (CF, arts. 174, § 2º e 199, § 

1º). Assim, a meu sentir, há manifesto abuso de direito (CC, art. 187) na decisão 

assemblear de cooperativa médica que, baseada apenas na redução de seus 

lucros - em flagrante ofensa aos seus fins sociais -, negou o credenciamento 

de aparelhos médicos utilizados pela clínica cooperada apelada em prol dos 

benefi ciários dos planos de saúde.

A questão, aliás, foi muito bem examinada pelo Magistrado de primeiro grau, 

razão por que transcrevo sua sentença como parte das razões de decidir:

Segundo se colhe dos autos, a demandante pretende, com a presente 

demanda, a obtenção de credenciamento de aparelhos destinados à 

realização de exames, credenciamento este negado pela demandada, em 

face de decisão do seu Conselho de Administração.

A demandada aduz que a negativa foi justa porquanto não poderia 

a demandante credenciar os aparelhos de exames, não sendo eles 

diretamente relacionados com a especialidade dos médicos cooperados 

que fazem parte do seu quadro.

De se notar, trata-se a demandante de uma clínica de prestação de 

serviços médicos, mais especificamente aqueles voltados à promoção 

da e recuperação da saúde da mulher, em face da especificidade de 

determinadas patologias que as acometem. Daí a tentativa de credenciar 

aparelhos para a realização de exames de densitometria óssea e 

mamografi a digital.

Pois bem! Antes de defl agrar o pensamento de mérito propriamente 

dito, quero advertir que, malgrado esteja a demandada confi gurada, na 

forma, como uma cooperativa, cuja ótica vem impregnada de valores 

sociais e coletivos, a verdade é que, na prática, a sua visão é puramente de 

exploração de atividade econômica visando, no fi m de tudo, apenas o lucro. 

A ninguém é dado negar esta realidade, pois que mantém ela contrato com 

segurados de saúde, recebendo, por isto, contraprestação pecuniária. De se 

ver, de cooperativa ela só tem a forma, de mercantilista, ela tem tudo!

Reforço! Basta ver que inumeráveis pacientes encontram somente na 

atuação integrativa e protetiva do Poder Judiciário o esteio necessário para 

continuar vivos, em face das negativas despropositadas de cobertura de 

serviços pela demandada, que impregna os contratos formalizados com os 

usuários de cláusulas muito mais excludentes do que inclusivas, malferindo 

o princípio constitucional de acesso à saúde inserto da Carta Política, e o 

próprio objetivo da avença pactuada com os pacientes.
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Não seria pernicioso, antes esclarecedor, lembrar que esta intensa 

procura pelo Poder Judiciário, a fi m de regulamentar as relações jurídicas 

oriundas de serviço de saúde, tem implicado, na visão de alguns 

doutrinadores, uma postura de substituição de atividades entre os poderes, 

pois que o Poder Judiciário estaria se afi gurando muito mais com uma 

faceta de promotor deste direito do que como poder fi scalizador do Poder 

Executivo, a quem incumbe, efetivamente, o fomento desta atividade, em 

ferimento até mesmo ao sistema de freios e contrapesos (teoria do checks 

and balances).

Inobstante estas considerações, o que não escapa dos olhos é que as 

estruturas administrativas de resolução dos problemas afetos a estes casos 

tem se revelado inócuas à solução destas questões, e o Poder Judiciário 

representa, em última análise, o único meio de promoção deste direito de 

forma efetiva e rápida, posto que estas demandas apresentam o aspecto, 

sempre e sempre, de urgência.

Disto quero fazer entender que, malgrado o ato de negativa de 

credenciamento possa parecer daqueles que somente digam respeito ao 

credenciado e à cooperativa demandada, sempre que estes atos perpassem 

as cortinas da relação estabelecida unicamente entre eles, e tragam 

prejuízos efetivos aos usuários do plano de saúde, a ingerência de controle 

do Poder Judiciário não pode ser negada e nem tida como feridora de 

questões interna corporis.

O ato em si considerado é interna corporis, porquanto a negativa de 

credenciamento decorre do estabelecimento de regras relativas à relação 

jurídica estabelecida unicamente entre a cooperativa e o seu cooperado, tendo 

em vista as normas estabelecidas no estatuto social da pessoa jurídica. No 

entanto, os efeitos do ato não se limitam à conjuntura meramente estatutária, 

de revés, se espraiam para fora desta relação jurídica e vão atingir de forma 

direta o consumidor dos serviços prestados pelo cooperado, este que, no fi m 

de tudo, é o destinatário de todo o serviço prestado e mesmo o mote de todo o 

sistema de saúde. Decorre, daí, a legitimação de ingerência do Poder Judiciário 

na regulação das atividades e políticas da cooperativa.

Nesta esfera de atuação, cabe ao Magistrado realizar atividade integrativa 

e interpretativa de regras que são, sim, essencialmente particulares e que, à 

primeira vista, não poderiam ter poder sufi ciente para ferir direito que não 

aqueles restritos às próprias partes envolvidas, mas que, numa escala de 

efeito refl exo, atingem a esfera jurídica de terceiros. Assim se pensando, 

não se poderia simplesmente entender judicioso que uma norma de índole 

estatutária pudesse achanar um direito constitucional, resultado, não de 

um acordo restrito a uma categoria profi ssional para a formação de um 

estatuto, mas consequência de um processo secular de sedimentação 

das aspirações da sociedade brasileira, vertida em direito fundamental de 

ordem social.
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No caso que se discute, a negativa se deu para o credenciamento de 

aparelho de exame de densitometria óssea e mamografi a digital.

A se considerar que a mulher, ao longo de sua existência, pelas próprias 

características fi siológicas e sociais, propende a desenvolver problemas 

relacionados a patologias de mama e ósseas, poder-se-ia considerar 

propositada a negativa referida. Se fi zermos um raciocínio raso e apegado, 

sim, pois que há previsão expressa no art. 4º, § 7º do Estatuto da demandada 

que impede que sejam credenciados aparelhos que não sejam manuseados 

diretamente pelos médicos credenciados. No caso dos autos, pela especialidade 

dos médicos do corpo da demandante, estes, efetivamente, não poderiam, 

mesmo, operar tais sistemas.

Nada obstante isto, a negativa fere, a não mais poder, o direito de acesso 

à saúde e, por que não, o da livre iniciativa, princípios alçados à esfera 

constitucional.

O princípio da livre iniciativa é fundamento da ordem econômica e confere 

à iniciativa privada o fomento à circulação e produção de bens e serviços. Daí 

que negar o credenciamento de aparelhos pelo simples fato de que os médicos 

credenciados não estão habilitados a operá-los, quando poderiam contratar 

terceiro para fazê-lo, é limitar e prejudicar, de forma arbitrária, a atividade 

econômica a que se entrega a demandante, atos estes combatidos pelo art. 20, 

I, da Lei n. 8.884/1994.

Mas não é só. Para além de malferir o princípio da livre iniciativa, não se 

pode esquecer que a atitude de negar o credenciamento pretendido restringe 

o próprio acesso à saúde. Parece pouco palpável esta afi rmação, mas não é. 

É que, ao se dirigir à demandada, encontram os pacientes o atendimento 

médico necessário para determinar quais as práticas que sejam necessárias, 

no caso, para a busca do diagnóstico e tratamento de seus males. Nesta 

atividade, por vezes, é necessária a busca de diagnósticos mais precisos, os 

quais se alcançarão com a utilização dos aparelhos dos quais aqui se fala.

Com a negativa de credenciamento, então, tem o paciente que se 

dirigir a outro local para a realização do exame, quando poderia centralizar 

diagnóstico e tratamento em um só local. Essa sectarização anda na 

contramão da promoção e recuperação da saúde.

Isto em mente, uma negativa que tem feição apenas interna corporis, 

acaba por restringir o próprio acesso à saúde, o que deve ser afastado pelo 

Poder Judiciário que, no fi m de tudo, acaba por promover, pela força, a 

responsabilidade social que a própria demandada propala como um de 

seus motes:

“A Unimed do Brasil lançou sua Política Nacional de Responsabilidade 

Social no ano de 2001, com a missão de disseminar a Responsabilidade 

Social e incentivar as cooperativas a implementá-la em sua gestão, 
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fortalecendo os princípios do cooperativismo e a construção de uma 

sociedade mais justa e sustentável” (http://www.unimed.com.br/pct/index.

jsp-cd_canal=49146&cd_secao=49107 17.04.2009, às 13:52)

Justificar a demandada a existência de outros estabelecimentos 

credenciados para a realização dos exames, a fi m de justifi car a negativa de 

credenciamento, é um raciocínio raso e totalmente desprovido de judiciosidade. 

É marcar por baixo um direito garantido constitucionalmente. É preciso 

pensar a saúde em outro patamar: não se trata de comodidade, centralizar-

se diagnóstico e tratamento na clínica demandante, trata-se de promoção e 

recuperação da saúde de forma efi caz. Assim, quanto mais estabelecimentos 

houver, com capacidade para fazê-lo, mais sucesso se alcançará e, mais 

importante, a demandada nada perderá com isto, do contrário, potencializará 

seus tão sonhados lucros.

Como a demandante vai operacionalizar este atendimento - se contratando 

profi ssional capacitado, ou capacitando seus profi ssionais - é problema que 

refoge da alçada da demandada, posto que não tem potencial de atingir a sua 

esfera jurídica.

Aliás, é uma prática nitidamente monopolista esta de impedir que um 

médico não credenciado seja empregado de pessoa jurídica prestadora de 

serviços médicos credenciada à demandada, conforme pretende fazer ela crer, 

trazendo à tona o art. 14, § 4º do seu Estatuto, que impõe a pena de exclusão 

dos quadros quem a isto desobedecer.

A demandada alega que tal prática viria a encarecer o valor fi nal do serviço 

e ainda fere o princípio do cooperativismo, que resiste à idéia de intermediação 

de serviços. Trata-se, isto sim, de tentativa disfarçada de dominação do 

mercado, porquanto obriga a realização dos exames somente por quem é 

credenciado à demandada: uma ignomínia.

Verdade seja, as práticas da demandada se prestam muito mais do 

que fomentar qualidade do serviço, vantagens ao consumidor, segurança 

contratual e bons preços praticados, a busca desenfreada pelo lucro 

predatório em detrimento do fi m da sua própria existência, o que seja, a 

promoção e recuperação da saúde. Na nova ordem jurídica vigente, com 

maior peso a partir da promulgação da Constituição de 1988, não se pode 

pensar que o poder econômico possa sobrepujar limites que desrespeitem 

uma escala paralela entre capital utilizado para fomento de sua atividade e 

os lucros advindos desta mesma atividade.

É de se advertir, o lucro não é pernicioso! Antes ele sedimenta e é o 

móvel de toda e qualquer atividade mercantil; mas ele deve ser obtido com 

a satisfação da justa expectativa daqueles que estão na outra ponta da 

relação jurídica, ou haverá fatalmente ferimento desta nova ordem jurídica 

e política.
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Neste contexto, desimporta mesmo que a demandante já soubesse, 

de antemão à aquisição dos aparelhos, que estavam suspensos os 

credenciamentos, por ato do Conselho de Administração. Esta especial situação 

em nada aproveita à demandada, porque tal fato não tem o condão de afastar 

o direito do consumidor de ter acesso à promoção e recuperação de sua saúde.

É bem verdade, e na esteira do que advertiu a demandada, que ela não está 

obrigada pela lei a conceder o credenciamento para a demandante, fi cando a 

decisão à sua esfera de conveniência e oportunidade.

No entanto, o suporte fático da demanda - admitido pela demandada 

- demonstra que a negativa se deu com base em argumentos inaceitáveis. 

Daí que a decisão se prende não a apreciar se a demandada está obrigada 

ao credenciamento, mas, sim, se a negativa de credenciamento foi 

justa, ou não. Se ela motivou a negativa em determinados argumentos, 

superados estes entraves, por meio desta decisão, então, à obviedade, o 

credenciamento é de rigor.

Também não é causa a determinar a negativa o fato de os aparelhos 

estarem sem certifi cação de qualidade, pois que esta questão diz mais respeito 

à demandante para com os consumidores, não implicando qualquer ofensa à 

esfera jurídica da demandada.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo erigido à categoria de 

norma constitucional de índole fundamental. Como direito fundamental 

que é, ele imprime vinculação aos poderes públicos, aos particulares e à 

esfera administrativa, criando standards para as atividades referentes a este 

direito nestes segmentos sociais. Daí que toda e qualquer ação, decisão ou 

regramento que se dê em relação a à saúde, há que observar esta realidade 

inafastável.

Daí que tomo como matriz para esta decisão também este aspecto 

especial, para fomentar a certeza de que a negativa de credenciamento 

feriu, por vias transversas, um direito fundamental de acesso à saúde (fl s. 

454-459).

Por essas razões, a manutenção da sentença é medida que se impõe. (...)

Conforme delineado no acórdão recorrido, não há controvérsia de que 

a negativa de credenciamento dos aparelhos da Clínica, ora recorrida, foi 

fundamentada em decisão do Conselho de Administração da cooperativa 

recorrente, comunicada em Assembléia Geral, sem recurso pelos interessados.

A suspensão do credenciamento dizia respeito a todos os novos 

equipamentos, em caráter geral, tendo em vista o expressivo valor pago para 

a utilização das máquinas (não envolvendo honorários médicos), o elevado 
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número de credenciamentos que vinham sendo solicitados e a “difi culdade para 

negar solicitações para cooperados”.

Também se colhe do acórdão recorrido que a autora comprou os 

equipamentos já ciente da suspensão do credenciamento de novos equipamentos 

pela cooperativa.

Tratou-se, portanto, de ato interno de administração da cooperativa, o qual 

vincula a todos os associados, anterior à decisão de compra dos equipamentos 

pela Clínica autora.

De acordo com a Lei n. 5.764/1971, a admissão nas cooperativas é livre a 

todos aqueles que desejarem utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde 

que adiram ao estatuto social desta, preencham os propósitos sociais, e que se 

submetam às decisões do órgão supremo da sociedade, qual seja, a assembleia 

geral dos associados, nos termos dos arts. 29 e 38 da referida lei, que assim 

dispõem, verbis:

Art. 29. O ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os 

serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e 

preencham as condições estabelecidas no estatuto, ressalvado o disposto no 

artigo 4º, item I, desta Lei. (...)

Art. 38. A Assembléia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, 

dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios 

relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao 

desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que 

ausentes ou discordantes.

Estabelecer a relação por meio de sociedade cooperativa signifi ca, portanto, 

aderir ao Estatuto Social, bem como respeitar os direitos e obrigações daí 

decorrentes e as decisões pautadas no órgão máximo da cooperativa, mesmo que 

contrários à interesses próprios, mas que representem a vontade da sociedade.

Digno de nota, ainda, que não consta tenha ocorrido eventual 

irregularidade, vício ou nulidade na deliberação que suspendeu o credenciamento 

de novos equipamentos, em caráter geral, e nem tão pouco na negativa posterior 

de credenciamento dos aparelhos de mamografi a e de densitometria óssea 

adquiridos pela Clínica.

Sob esse panorama, o Conselho de Administração, com a possibilidade 

de recurso para a Assembleia Geral dos associados, tem poderes para decidir os 

negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao 
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desenvolvimento e defesa desta, observado os limites legais e estatutários, com a 

vinculação de suas deliberações a todos, como ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do STJ:

Recurso especial. Ação declaratória c/c anulatória e obrigação de fazer. 

Cooperativa médica. Assembleias gerais e previsões estatutárias. Rateio de 

prejuízos. Critério igualitário ou proporcional à fruição dos serviços.

1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-

se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos.

2. Na hipótese, foi efetivado, pela cooperativa médica, o rateio dos prejuízos 

apurados nos exercícios de 2003 e 2005, de forma igualitária entre os cooperados, 

e não proporcional aos serviços por eles usufruídos.

3. As sociedades cooperativas apresentam características especiais 

que as distinguem das demais sociedades empresárias, obedecendo a uma 

principiologia própria, caracterizada, dentre outras coisas, pela participação 

econômica equitativa e proporcional de seus membros, de acordo com a sua 

respectiva participação nas operações da entidade, que orienta a distribuição 

de ônus, vantagens, riscos e benefícios, e que prevalece sobre a composição 

patrimonial do capital da sociedade.

4. Os estatutos das cooperativas contêm as normas fundamentais sobre a 

organização, a atividade dos órgãos e os direitos e deveres dos associados frente à 

associação. Embora a Assembleia Geral dos associados, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 5.764/1971, seja o órgão supremo da sociedade, tendo poderes para decidir 

os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes 

ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda 

que ausentes ou discordantes, ela deve fazê-lo sempre dentro dos limites legais e 

estatutários.

5. Ainda que se admita, no art. 80, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971, 

o rateio igualitário das despesas gerais, a depender de previsão no estatuto 

social da cooperativa, em relação aos prejuízos, sempre deverá ser observada a 

proporcionalidade, nos termos do art. 89 da mesma norma.

6. As deliberações das Assembleias Gerais, relativas à distribuição igualitária 

dos prejuízos não devem prevalecer porque contrárias às disposições estatuárias 

então vigentes e/ou às disposições da Lei n. 5.764/1971, que prevê no seu art. 89, 

o rateio proporcional à fruição dos serviços pelos cooperados.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1.303.150/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 

8.3.2013)

Recurso especial. Unimed. Médico cooperado. Cláusula de exclusividade. 

Validade.
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1. “O cooperado que adere a uma cooperativa médica submete-se ao seu estatuto, 

podendo atuar livremente no atendimento de pacientes que o procurem, mas vedada 

a vinculação a outra congênere, conforme disposição estatutária”. Precedentes.

2. Recurso conhecido e provido.

(REsp 431.106/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ de 

14.2.2005) (grifos nossos)

Além disso, registro que a Segunda Seção desta Corte, quando do 

julgamento do Confl ito de Competência n. 69.298/RJ, em que fi cou defi nida a 

competência da justiça comum para julgar ação ajuizada por médica cooperada 

em face da cooperativa Unimed, na qual alegava ter sido preterida em processo 

seletivo de plantonistas que prestariam serviço em hospital, estabeleceu que 

a questão interna corporis deve ser decidida nos termos do Estatuto Social da 

cooperativa, em conjunto com as deliberações tomadas em assembleia pelos 

respectivos membros. Confi ra a ementa do precedente:

Processo Civil. Confl ito de competência. Juízo Cível e Justiça do Trabalho. Ação 

proposta por médica participante da cooperativa Unimed, em face da sociedade, 

alegando ter sido preterida em processo seletivo de plantonistas que prestariam 

serviço em hospital. Matéria cível e societária. Competência da Justiça Comum.

- Apurar se a sociedade cooperativa agiu em desacordo com os princípios 

contidos em seu contrato social, ou que seus representantes atuaram 

irregularmente ao preterir médica cooperativada em processo seletivo para a 

prestação de serviços de pronto-socorro, é matéria cível e societária, não havendo 

motivos para que seja decidida pela Justiça do Trabalho.

- A relação jurídica entre os participantes de uma cooperativa a respectiva 

sociedade, não consubstancia relação de trabalho para os fi ns do art. 114, inc. 

I, da EC n. 45/04, uma vez que a atuação dos profi ssionais se dá em regime de 

colaboração, devendo ser moldada à vontade da maioria. Não há, portanto, 

subordinação.

Confl ito conhecido e fi xada a competência do juízo cível, ora suscitado.

(CC 69.298/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJ de 16.8.2007)

Transcrevo, ainda, por oportuno trechos do voto condutor do referido 

julgado:

(...)

Em que pese o fato de já existir, por ocasião do desentendimento que deu 

origem a esta ação, uma relação jurídica entre a autora, médica cooperativada, 

e a cooperativa de médicos Unimed, não se trata de uma relação de trabalho. 
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A relação estabelecida entre a autora e a ré é muito mais ampla que isto. O 

art. 3º da Lei n. 5.764/1975 estabelece que “celebram contrato de sociedade 

cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens 

ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, 

sem objetivo de lucro”. Assim, o que existe entre os médicos e a cooperativa é 

uma relação de colaboração, na qual todos empreendem seus esforços em prol 

do desenvolvimento da sociedade e do incremento de trabalho para cada um de 

seus membros.

Defi nir quais médicos trabalharão prestando atendimento em um ou em outro 

hospital é questão interna corporis, que deve ser decidida nos termos do contrato 

social da cooperativa, em conjunto com as deliberações tomadas em assembléia 

pelos respectivos membros. Disso decorre que o julgamento de uma controvérsia 

ligada a eventual lesão decorrente de uma deliberação tomada pela maioria, ou 

mesmo à inexecução de uma decisão dos associados, é questão de direito civil e 

societário, para a qual não é competente a justiça trabalhista.

(...) (grifo nosso)

Além do obstáculo ao credenciamento de novos equipamentos - vedação 

dirigida em caráter geral às solicitações de quaisquer cooperados - outros dois 

motivos foram apontados especificamente para o indeferimento do pleito 

da Clínica recorrida, a saber, a circunstância de não ter em seu quadro social 

médico cooperado credenciado para utilizar as máquinas, tendo que contratar 

profi ssional não cooperado para tal fi m, e falta de certifi cação de qualidade dos 

aparelhos.

A corroborar a licitude da negativa de credenciamento, observados os 

parâmetros legais e estatutários, ressalto que o § 7º do art. 4º do Estatuto Social 

da Unimed Litoral veda expressamente a cooperação de pessoas jurídicas que 

praticam e/ou contenham em seu contrato social, como objeto, atividades não 

médicas, tais como, serviços de análises clínicas, fi sioterapias e outras, que 

não estão diretamente relacionadas a sua execução pelo médico cooperado, 

na especialidade ou área de atuação para a qual foi aprovado para atuar na 

cooperativa.

Nesse contexto, o Tribunal de origem expressamente reconheceu que os 

sócios da recorrida não possuem habilitação para realizar laudos de exames 

relacionados à especialidade referentes aos aparelhos cujo credenciamento se 

pretende, conforme o seguinte trecho (fl . 593):

(...) Se fizermos um raciocínio raso e apegado, sim, pois que há previsão 

expressa no art. 4º, § 7º do Estatuto da demandada que impede que sejam 
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credenciados aparelhos que não sejam manuseados diretamente pelos médicos 

credenciados. No caso dos autos, pela especialidade dos médicos do corpo da 

demandante, estes, efetivamente, não poderiam, mesmo, operar tais sistemas. (...)

Sendo assim, admitir o credenciamento de aparelhos que não poderiam ser 

manuseados pelo médicos credenciados sócios da cooperada, na especialidade ou 

área de atuação para a qual atuam na cooperativa, confi gura situação contrária à 

disposição estatutária.

Ademais, registro que o § 2º do art. 14 do Estatuto dispõe que será 

excluído o cooperado pessoa jurídica que possua médico como sendo seu 

empregado, ou venha a celebrar contrato com médicos prestadores de serviços 

que não sejam cooperados e sócios da pessoa jurídica cooperada. Confi ra-se:

Art. 14. (...)

§ 2º. Será também excluído o Cooperado Pessoa Jurídica que possua médico 

como sendo seu empregado, ou que venha a firmar contrato com médicos 

prestadores de serviços, e que não sejam Cooperados e sócios da Pessoa Jurídica 

Cooperada.

A restrição contida no Estatuto obedece à lógica de que a Cooperativa 

visa a prestar serviços exclusivamente aos médicos a ela associados e às pessoas 

jurídicas compostas apenas pelos associados, não cabendo a utilização da 

Cooperativa por pessoas jurídicas que empreguem médicos, ou intermedeiam a 

prestação de serviços de médicos não associados, o que, naturalmente, oneraria 

os custos da Cooperativa, em proveito de empresas médicas.

As Cooperativas não são destinadas ao lucro, mas, por exercerem atividade 

econômica, têm resultado fi nanceiro ao cabo de cada exercício, positivo ou 

negativo. Se positivo, o proveito será distribuído entre os associados, e não 

acumulado pela pessoa jurídica. Se negativo, o prejuízo será pelos associados 

composto. Seus sócios recebem remuneração pelos serviços prestados por 

intermédio da Cooperativa.

A decisão de suspensão do credenciamento de novos equipamentos, 

tornada pública em Assembléia, antes da data de compra dos aparelhos pela 

autora/recorrida, aplicava-se a todos os cooperados e teve por escopo a saúde 

fi nanceira da Cooperativa, considerando as circunstâncias locais da prestação de 

serviço avaliadas pelo Conselho de Administração da Cooperativa.

Dessa forma, entendo que o ato interna corporis, na presente hipótese, 

que diz respeito à relação jurídica entre a clínica cooperada e à cooperativa 
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demandada, não é de ser anulado, uma vez que foram observadas as normas 

legais e estatutárias.

A assertiva das instâncias ordinárias de que a suspensão do credenciamento 

de novos equipamentos traria prejuízo aos usuários do plano de saúde não se 

sustenta.

Com efeito, caberia a alegação e comprovação de tais prejuízos aos 

consumidores usuários ou à agência reguladora e não à empresa privada autora, 

interessada em intermediar a prestação de serviços de médicos não cooperados 

por ela contratados para operar os equipamentos e emitir os laudos respectivos.

Destaco que, diferentemente da relação jurídica estabelecida entre o 

cooperado e a cooperativa, regida pela Lei n. 5.764/1971, a relação jurídica 

existente entre o cliente e a operadora do plano de saúde submete-se às normas 

do direito do consumidor. A propósito, confi ra-se:

Processo Civil e Direito do Consumidor. Plano de saúde. Sociedades 

cooperativas Unimed. Legitimidade passiva ad causam.

1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade 

refl etem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na 

publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços 

se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no 

consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca.

2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação 

mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação 

em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a 

independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse 

sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades.

3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, 

por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 

5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de 

sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; 

por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia 

de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que 

não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os 

diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo 

grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una.

4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda 

que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara 

ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na 

cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de 
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serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por 

qualquer delas.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1.377.899/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 

11.2.2015)

Nesse contexto, a entidade cooperativa pode ser responsabilizada pela má-

prestação do serviço fornecido ao benefi ciário do plano de saúde, considerado 

consumidor hipossuficiente, conforme o art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, que assim estabelece:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insufi cientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nas palavras de Bruno Miragem “Todavia, especialmente como é o caso 

das cooperativas de prestação de serviços médicos, os atos cooperativos se 

operam entre os médicos cooperativados, que por outro lado desenvolvem 

prestação pessoal de serviços aos pacientes, com os quais se estabelece uma 

relação de consumo regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Neste 

caso, inclusive, distinta pode ser a solução, em matéria de responsabilidade por 

danos decorrentes da má-prestação de serviços por estes profi ssionais, uma vez 

que se sabe que a responsabilidade subjetiva que se reconhece ao profi ssional 

liberal (art. 14, § 4º, do CDC), não se estenderá a cooperativa ou outra pessoa 

jurídica a qual este esteja vinculado, cuja responsabilidade será objetiva (art. 14, 

caput, do CDC)”. (“Proteção da confi ança do consumidor e responsabilidade de 

cooperativas médicas que operam com a mesma marca”, publicado na Revista 

de Direito do Consumidor, Ano 21, vol. 83, jul-set/2012, p. 340).

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte precedente:

Agravo regimental no recurso especial. Responsabilidade civil. Erro médico. 

Quadro de algia crônica. Perda parcial e permanente dos movimentos de uma 

das pernas da paciente. Responsabilidade civil subjetiva do médico reconhecida 

na origem. Juros de mora. Responsabilidade contratual. Contagem a partir da 

citação. Indenização. Observância dos parâmetros desta Corte. Decisão agravada 

mantida.

1. Reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva do médico e objetiva da 

Cooperativa e do Hospital, com apoio na prova produzida dos autos.
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2. O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data 

da citação, nos termos do art. 405 do CCB.

3. A relação entre o profi ssional liberal (fornecedor de serviços) e o seu cliente 

(consumidor) nasce, em regra, de um contrato de prestação de serviços, tendo, 

por isso, a sua responsabilidade natureza predominantemente contratual.

4. Inviável a esta Corte revisar o valor da pensão fi xado na origem, providência 

que não dispensaria o revolvimento do contexto fático probatório.

5. Não se mostra irrisório o valor das indenizações arbitrado pelos julgadores 

em R$ 200.000,00, pelos danos morais, e R$ 100.000,00, pelo dano estético. 

Impossibilidade de revisão em face do enunciado 7/STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.537.273/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, DJe de 1º.12.2015) (grifo nosso)

Assim, o acórdão recorrido, além de contrariar os dispositivos legais que 

estabelecem a direção da Cooperativa segundo seus Estatutos e órgãos de 

deliberação, ordenando o credenciamento compulsório dos equipamentos 

adquiridos pela autora, procedeu ainda de forma mais grave ao não observar 

que a Cooperativa, à sua revelia, poderá ser responsabilizada por eventual 

dano causado a consumidor atendido por médico não cooperado, com o uso 

de aparelhos sem certifi cação de qualidade. Reproduzo, no ponto, o acórdão 

recorrido:

Também não é causa a determinar a negativa o fato de os aparelhos estarem 

sem certificação de qualidade, pois que esta questão diz mais respeito à 

demandante para com os consumidores, não implicando qualquer ofensa à esfera 

jurídica da demandada.

Ora, como visto acima, em se tratando de serviços prestados pela autora 

- empresa cooperada - ao consumidor seria possível ajuizar ação contra a 

Cooperativa, em caso de dano sofrido pelo atendimento feito por médico 

contratado da autora, não credenciado pela Unimed, com o uso de máquina 

credenciada por força de ordem judicial, sem a devida certifi cação de qualidade.

Dessa forma, se se impõe legalmente responsabilidade à Cooperativa pelos 

defeitos dos serviços prestados por seus cooperados, não se lhe pode exigir o 

credenciamento de serviços prestados por médicos não credenciados - apenas 

porque intermediados por clínica credenciada - e, mais grave ainda, com o 

uso de equipamentos sem certifi cação de qualidade, credenciados por força de 

ordem judicial.



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 415-575, outubro/dezembro 2017 517

Ressalto, por outro lado, que a negativa de credenciamento dos aparelhos 

da autora, com base em deliberação do órgão competente, de acordo com o 

Estatuto Social da Cooperativa, não pode ser interpretada como ofensa à livre 

iniciativa ou à livre concorrência da recorrida. Isso porque o referido ato não 

limita a atividade econômica da clínica cooperada, tampouco a impede de 

prestar os seus serviços aos consumidores em geral.

Anoto, outrossim, que a adesão à cooperativa é voluntária, nos termos 

do art. 4º, I, da Lei n. 5.764/1971, bem como a retirada/demissão ocorre 

unicamente a pedido do cooperado/associado, conforme disciplina o art. 32 da 

mesma lei.

Além disso, ouso divergir do eminente relator, quando afi rma ser evidente 

o comportamento contraditório do órgão administrativo da cooperativa, em 

razão do envio de correspondência noticiando a ocorrência de intercâmbio 

negativo, após a decisão divulgada em assembleia geral extraordinária, onde 

fi cou determinada a suspensão de qualquer tipo de credenciamento de novos 

equipamentos e/ou de novos serviços.

Penso que tal conduta não corresponde à categoria de abuso do direito 

consubstanciada na expressão nemo potest venire contra factum proprium, na 

medida em que, ao relatar as perdas decorrentes do intercâmbio negativo, a 

cooperativa propõe a todos os cooperados que seja debatida a referida situação 

na busca de possíveis soluções em assembleia geral extraordinária, sem, contudo, 

criar nenhuma expectativa de que seriam absorvidas todas as iniciativas 

voltadas à superação do referido intercâmbio. Cito trechos da correspondência 

encaminhada aos cooperados (fl . 56):

(...)

- Intercâmbio negativo é o atendimento realizado por médico de outras 

Unimeds aos nossos clientes. Portanto, quanto maior, pior. Para a Cooperativa é 

pior pois saem divisas de nossa empresa.

(...)

Perdemos na verdade, quase R$ 7.300.000, e não R$ 1.903.746,00, já que nós da 

Unimed Litoral (242) pagamos R$ 7.300.000 às outras Unimeds.

Mantida esta situação a perda será de R$ 15.000.000 ao fi nal deste ano. O que 

faremos? Passaremos o chapéu?

Venha debater na Assembleia Geral Extraordinária do dia 24.10.2007. (grifo 

nosso)
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Ademais, observo que o ato de negar o credenciamento dos aparelhos não 

restringe o acesso à saúde.

O direito à saúde está previsto no art. 196 da Constituição Federal como 

um “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”.

Além dos serviços de saúde a que todos têm direito constitucionalmente 

garantido (art. 196 da Constituição Federal), o Estado permite a participação da 

iniciativa privada na assistência à saúde.

É o que ensina a doutrina de Leonardo Vizeu Figueiredo:

(...)

Isso porque, se por um lado a assistência à saúde é um dever do Estado, por 

outro, o Poder Público admite que as ações e serviços de saúde sejam prestados 

pela iniciativa privada. É o que se depreende do art. 199, caput, segundo o qual 

a exploração dos serviços de saúde é livre à iniciativa privada. Assim, fora os 

serviços de saúde prestados pelo SUS, a Carta Constitucional admite que pessoas 

físicas e jurídicas de direito privado (hospitais, clínicas, operadoras de planos de 

saúde) prestem esses serviços mediante uma contraprestação dos benefi ciários. 

(...)

Essa assistência à saúde exercida por entidades privadas, financiada 

diretamente pelo beneficiário, caracteriza o setor chamado de saúde 

suplementar.

(Curso de Direito de Saúde Suplementar, Manual Jurídico de Planos e Seguros 

de Saúde, MP Editora - São Paulo, 2006, p. 119)

Considerando que a assistência à saúde pode ser prestada tanto pelo 

ente público como pelo ente privado, o ato de negar o credenciamento de 

equipamentos da clínica cooperada não difi culta ou restringe o direito à saúde, 

uma vez que o benefi ciário pode procurar outros estabelecimentos particulares 

ou públicos que sejam habilitados para a realização de tais exames.

Entendo, portanto, que é lícita a recusa da Unimed Litoral em credenciar 

os aparelhos da Clínica recorrida, mormente porque a cooperativa não está 

obrigada por lei a conceder o credenciamento, fi cando tal decisão ao âmbito da 

sua conveniência e oportunidade, independentemente de auferir lucro ou não.
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Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar 

improcedentes os pedidos constantes da inicial. Invertidos os ônus de 

sucumbência fi xados na sentença.

É como voto.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Raul Araújo: Temos votos divergentes. A distinção 

fundamental está em que o Relator mantém a possibilidade de intervenção na 

relação contratual, enquanto o voto divergente entende que não deve haver essa 

intervenção. Preserva a liberdade, até para que as partes possam, se quiserem, 

depois contratar novamente.

O voto do Relator, ao contrário, permite que tudo seja discutido, novamente 

debatido pelas partes e, então, vire ação, demanda judicial, outra vez. Traz 

solução inconclusiva. Virá nova ação.

Mas a situação posta, é irreversível. Ou seja, as partes voltando ao status quo 

ante não se entenderão. Começarão nova ação, sobre os mesmos fatos.

Tratando-se de contratação, temos que deixar à liberdade fluir, não 

intervir. A intervenção do Judiciário para mandar duas sociedades empresárias 

contratarem não faz sentido, data venia.

O pedido constante da ação é de intervenção do Judiciário para obrigar 

uma contratação. O pedido da inicial é de clara intervenção do Judiciário 

na contratação. Vamos obrigar alguém a contratar com outro. Duas pessoas 

jurídicas que exploram atividade econômica. Pede-se “a procedência dos pedidos 

para o fi m de confi rmar medida de urgência, bem como reconhecer a obrigação 

da ré no sentido de deferir e manter o credenciamento da equipe da autora.” É 

uma clara pretensão de intervenção do Judiciário para obrigar a contratação. 

Vai-se contratar à força. E aí sim, nunca mais a contratação poderá ser desfeita.

Senhor Presidente, entendo que as hipóteses de intervenção do Judiciário 

para impor contratações entre pessoas jurídicas que exploram atividade 

econômica devem ser muitíssimo restritas. Só excepcionalmente isso poderá 

ocorrer.

Entendo que a ação é improcedente. Estou acompanhando a divergência, 

para dar provimento ao recurso especial, entretanto sem a restituição dos 

valores recebidos por força da antecipação de tutela deferida nesses autos e sem 
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embargo de que as partes possam voltar a contratar, dentro da liberdade que 

têm, se se fi zer interessante para ambas no futuro.

A Ministra Isabel Gallotti dá provimento para julgar improcedentes os 

pedidos. Acompanho a divergência, com a devida vênia.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Louvo o posicionamento contido 

no voto e no aditamento do voto do Ministro Relator, Ministro Luis Felipe 

Salomão, mas, com a devida vênia, não vejo como afastar as considerações 

contidas no voto da Ministra Maria Isabel Gallotti, adotando também agora as 

ressalvas feitas por Sua Excelência por ocasião dos debates.

Peço vênia ao Ministro Luis Felipe Salomão para acompanhar a 

divergência.

ADITAMENTO AO VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Senhor Presidente, inicialmente 

cumprimento o Ministro Luis Felipe Salomão pelo seu cuidadoso voto-vista 

regimental e, sobretudo, pela tentativa de encontrar uma solução que favoreça ao 

interesse de ambas as partes.

Reitero, com a maxima venia, o meu entendimento de que não houve 

– e aí estará propriamente o que núcleo remanescente da divergência – esse 

comportamento contraditório da Cooperativa do qual se pudesse extrair que ela 

estaria obrigada a credenciar todos os pedidos de equipamentos formulados por 

seus cooperados. Penso que essa correspondência foi uma conclamação para que 

houvesse um debate, em uma assembléia extraordinária, de quais as providências 

deveriam ser adotadas para resolver essa questão do intercâmbio negativo entre 

Unimeds, que é bastante complexa e envolve os equipamentos, mas também a 

prestação de serviços médicos, envolve toda a discussão da estrutura do Sistema 

Unimed.

Superada essa questão, penso que a procedência parcial do pedido implicaria 

que reconhecêssemos que houve ato ilegal da parte da Cooperativa ao negar o 

credenciamento dos equipamentos. Não verifi co qual seria o fundamento dessa 

ilegalidade, uma vez que é incontroverso que havia deliberação do Conselho de 

Administração. Como bem mostrou o Ministro Luis Felipe Salomão, não era 
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propriamente uma deliberação da assembléia, mas era do órgão competente 

da Cooperativa para tomar esse tipo de deliberação, que era o Conselho de 

Administração, com possibilidade de recurso para a assembléia geral, que 

não houve. Portanto, a norma regente no momento do ajuizamento da ação 

impedia novos credenciamentos, e o alegado pela Cooperativa é que havia 

vários cooperados pedindo credenciamentos e que ela tinha difi culdade de 

negar a um ou a outro, portanto havia uma orientação de que não houvesse 

mais credenciamentos. Penso eu, na linha do meu voto, que isso estava dentro 

da competência, da margem de discrição interna corporis da Cooperativa, e que 

não cabe ao Judiciário interferir na administração e atividade desenvolvida pelas 

cooperativas, até porque elas respondem objetivamente pelos profi ssionais e 

pelos equipamentos credenciados.

Embora não veja, data maxima venia, fundamento para dar pela 

procedência do pedido, concordo inteiramente com as consequências práticas 

que o Ministro Luís Felipe Salomão extrai daquilo que Sua Excelência designa 

como provimento parcial para dar pela procedência parcial.

Com efeito, embora totalmente improcedente, ao meu sentir, o pedido, 

concordo inteiramente com o Ministro Luis Felipe Salomão que não se pode 

pretender a devolução dos valores pagos pelos serviços efetivamente prestados. 

Isso tem amparo em vários princípios jurídicos, especialmente, a vedação ao 

enriquecimento sem causa, e, também tem apoio em vetusta jurisprudência, 

inclusive, do Supremo Tribunal Federal, no tocante, por exemplo, a situação 

de funcionários de fato, funcionários nomeados ilegalmente, mas que, como 

haviam desempenhado a função, não podem ter que devolver salários por 

serviços prestados.

Neste caso, essa antecipação de tutela, quanto aos serviços prestados com 

esses equipamentos credenciados, realmente, foi uma antecipação de tutela 

absolutamente irreversível, não há como se pretender devolução de valores pagos 

por serviços prestados ou mesmo o não pagamento de serviços já prestados com 

o uso desses equipamentos.

E, quanto à segunda consequência prática extraída pelo Ministro Luís 

Felipe Salomão para a procedência parcial do pedido, no sentido de determinar 

que a Cooperativa proceda à nova análise do pedido de credenciamento dos 

equipamentos, à luz das circunstâncias fáticas atuais e das normas estatutárias 

aplicáveis a espécie, não tenho dúvida de que é possível um novo exame, desde 

que novamente apresentado o pedido de credenciamento pelo interessado, 
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com base em novas circunstâncias de fato ou em nova regulamentação da 

cooperativa. Mas isso não é nem necessário que conste, porque todo o ato 

judicial regente de relação jurídica continuada, como é o caso da relação entre a 

cooperativa e seus associados, tem em si uma cláusula rebus sic stantibus, ou seja, 

a sentença como coisa julgada vale só enquanto persistem as condições de fato e 

de direito presentes quando do julgamento da causa.

Portanto, se há alteração estatutária da cooperativa, ou alteração na 

composição societária da autora para incluir médicos cooperados habilitados 

para operar o equipamento, ou qualquer outro fundamento diferente da 

época, nada impede que ela reformule esse pedido perante a Cooperativa, 

independentemente de ressalvarmos ou não isso, nesse acórdão. A qualquer 

momento a autora pode se dirigir à Cooperativa e pedir que ela analise esse 

novo pedido de credenciamento.

Portanto, embora mantenha a divergência parcial, porque julgo 

improcedente o pedido, deixo assentado no meu voto essas duas consequências 

lembradas pelo Ministro Luis Felipe Salomão: que não pode haver devolução 

de valores por serviços prestados e que a autora pode, a qualquer momento, 

dirigir-se à Cooperativa e pedir que ela reavalie à luz dos fatos e das normas 

vigentes, no momento em que for reformulado o pedido, o credenciamento 

desses equipamentos.

RECURSO ESPECIAL N. 1.337.420-RS (2012/0162113-5)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: A C J C (menor)

Repr. por: S J M e outros

Advogado: Sebastião Ventura Pereira da Paixão Júnior e outro(s) - 

   RS058450

Recorrido: A C e outros

Advogados: Antônio Carlos Gomes Nunes e outro(s) - RS002913

Luís Fernando Nunes Amaro - RS032669

Fernando Bisso Castilhos e outro(s) - RS086234
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EMENTA

Recurso especial. Direito Civil. Ação de anulação de adoção. 

Ilegitimidade ativa. Sucessão. Casamento e união estável. Regimes 

jurídicos diferentes. Arts. 1.790, CC/2002. Inconstitucionalidade 

declarada pelo STF. Equiparação. CF/1988. Nova fase do direito de 

família. Variedade de tipos interpessoais de constituição de família. 

Art. 1.829, CC/2002. Incidência ao casamento e à união estável. 

Marco temporal. Sentença com trânsito em julgado.

1. A diferenciação entre os regimes sucessórios do casamento 

e da união estável, promovida pelo art. 1.790 do Código Civil de 

2002 é inconstitucional, por violar o princípio da dignidade da pessoa 

humana, tanto na dimensão do valor intrínseco, quanto na dimensão 

da autonomia. Ao outorgar ao companheiro direitos sucessórios 

distintos daqueles conferidos ao cônjuge pelo artigo 1.829, CC/2002, 

produz-se lesão ao princípio da proporcionalidade como proibição 

de proteção deficiente. Decisão proferida pelo Plenário do STF, 

em julgamento havido em 10.5.2017, nos RE 878.694/MG e RE 

646.721/RS.

2. Na hipótese dos autos, o art. 1.790, III, do CC/2002 foi 

invocado para fundamentar o direito de sucessão afi rmado pelos 

recorridos (irmãos e sobrinhos do falecido) e consequente legitimidade 

ativa em ação de anulação de adoção. É que, declarada a nulidade da 

adoção, não subsistiria a descendência, pois a fi lha adotiva perderia 

esse título, deixando de ser herdeira, e, diante da inexistência de 

ascendentes, os irmãos e sobrinhos seriam chamados a suceder, em 

posição anterior à companheira sobrevivente.

3. A partir da metade da década de 80, o novo perfi l da sociedade 

se tornou tão evidente, que impôs a realidade à ficção jurídica, 

fazendo-se necessária uma revolução normativa, com reconhecimento 

expresso de outros arranjos familiares, rompendo-se, assim, com uma 

tradição secular de se considerar o casamento, civil ou religioso, com 

exclusividade, o instrumento por excelência vocacionado à formação 

de uma família.

4. Com a Constituição Federal de 1988, uma nova fase do 

direito de família e, consequentemente, do casamento, surgiu, baseada 
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num explícito poliformismo familiar, cujos arranjos multifacetados 

foram reconhecidos como aptos a constituir esse núcleo doméstico 

chamado família, dignos da especial proteção do Estado, antes conferida 

unicamente àquela edifi cada a partir do casamento.

5. Na medida em que a própria Carta Magna abandona a 

fórmula vinculativa da família ao casamento e passa a reconhecer, 

exemplifi cadamente, vários tipos interpessoais aptos à constituição 

da família, emerge, como corolário, que, se os laços que unem seus 

membros são ofi ciais ou afetivos, torna-se secundário o interesse na 

forma pela qual essas famílias são constituídas.

6. Nessa linha, considerando que não há espaço legítimo 

para o estabelecimento de regimes sucessórios distintos entre 

cônjuges e companheiros, a lacuna criada com a declaração de 

inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002 deve ser preenchida 

com a aplicação do regramento previsto no art. 1.829 do CC/2002. 

Logo, tanto a sucessão de cônjuges como a sucessão de companheiros 

devem seguir, a partir da decisão desta Corte, o regime atualmente 

traçado no art. 1.829 do CC/2002 (RE 878.694/MG, relator Ministro 

Luis Roberto Barroso).

7. A partir do reconhecimento de inconstitucionalidade, as 

regras a serem observadas, postas pelo Supremo Tribunal Federal, 

são as seguintes: a) em primeiro lugar, ressalte-se que, para que o 

estatuto sucessório do casamento valha para a união estável, impõe-

se o respeito à regra de transição prevista no art. 2.041 do CC/2002, 

valendo o regramento desde que a sucessão tenha sido aberta a partir 

de 11 de janeiro de 2003; b) tendo sido aberta a sucessão a partir de 

11 de janeiro de 2003, aplicar-se-ão as normas do 1.829 do CC/2002 

para os casos de união estável, mas aos processos judiciais em que 

ainda não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, 

assim como às partilhas extrajudiciais em que ainda não tenha sido 

lavrada escritura pública, na data de publicação do julgamento do RE 

n. 878.694/MG; c) aos processos judiciais com sentença transitada 

em julgado, assim como às partilhas extrajudiciais em que tenha sido 

lavrada escritura pública, na data daquela publicação, valerão as regras 

dispostas no art. 1.790 do CC/2002.

8. Recurso especial provido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma 

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

taquigráfi cas, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel 

Gallotti, Antonio Carlos Ferreira (Presidente) e Marco Buzzi votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 22 de agosto de 2017 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 21.9.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. A C e outros, irmãos e sobrinho 

do adotante, ajuizaram ação de anulação de adoção (fl s. 3-19) em face de A 

C J (menor) e outros, sob o fundamento de que a adoção da menor realizada 

por J N C não atendeu às exigências legais, principalmente no que respeita à 

manifestação de vontade legítima do adotante. Afi rmaram que o falecido nunca 

tivera intenção de adotar a infante, destacando que sua capacidade mental estava 

muito reduzida quando do processo de adoção, em virtude de acidente de carro 

sofrido em maio de 2005, que resultou em múltiplas sequelas.

Os autores afi rmaram, ainda, legitimidade ativa para a ação por serem 

irmãos e sobrinhos do falecido J N C, sendo que, anulada a adoção, titularão a 

condição de seus herdeiros, hoje ocupada pela adotada, ré.

Contestando a ação (fl s. 154-201), as rés alegaram, dentre outras questões, 

a ilegitimidade ativa dos autores, visto que, na ordem de vocação hereditária, 

estariam em quarto lugar. Aduziram que, antes dos parentes colaterais (irmãos 

e sobrinhos) do falecido adotante, está a companheira, uma das rés, e que, 

“portanto, não se benefi ciarão do resultado da ação” (fl . 159).

Analisando a preliminar suscitada, a sentença de piso entendeu por acolhe-

la, extinguindo o feito (fl . 300).

Sobreveio apelação (fl s. 305-313), a qual o Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Sul deu parcial provimento, nos termos do acórdão, cuja 

ementa se reproduz (fl . 361):
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Apelação cível. Ação de anulação de adoção. Extinção do feito por ilegitimidade 

ativa dos colaterais. Reforma da sentença. Parte ativa legítima. Companheira 

sobrevivente. Não afastamento da regra do artigo 1.790, III, do Código Civil.

Apelo parcialmente provido.

Opostos embargos de declaração pelas rés (fl s. 375-376), foram rejeitados 

(fl s. 378-385).

Sobreveio recurso especial interposto por A C JC (menor), com fulcro no 

artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal de 1988.

Nas razões recursais, a recorrente alega negativa de vigência ao art. 267, VI, 

do Código de Processo Civil de 1973, assim como do art. 1.790, III, do Código 

Civil.

Alega que os recorridos não possuem legitimidade ativa para ação de 

anulação de adoção proposta na origem, nem mesmo interesse processual, 

sequer material, tuteláveis.

Sustenta ser equivocada a interpretação dada pelo acórdão recorrido ao 

art. 1790, III do CC. Afi rma que o tribunal de origem, “na ânsia de fazer vingar 

sua tese, reduziu o instituto da união estável a uma mera fi gura de decoração, 

rebaixando, inaceitavelmente, o status jurídico da fi gura da companheira. Quando 

a ordem civil caminha para a igualdade e o fi m das amarras do formalismo 

na vida matrimonial, o v. acórdão recorrido pegou a contra-mão da história 

discriminando a companheira como se, de fato, esposa não fosse” (fl . 402).

O recurso especial recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem (fl . 

422-426), ascendendo a esta Corte após o provimento de agravo de instrumento 

(fl . 1.032).

O parecer do Ministério Público Federal (fl s. 1.044-1.046) é pelo não 

provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. A controvérsia dos autos 

consiste em defi nir se os irmãos e sobrinhos são legitimados ativos para a ação 

de anulação de adoção proposta após o falecimento do adotante.

A sentença de piso, na análise da preliminar levantada, entendeu por 

acolhe-la, extinguindo a ação de anulação de adoção (fl . 300). Todavia, no 
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julgamento da apelação, os desembargadores do Tribunal de Justiça gaúcho 

reformaram a decisão singular, considerando os autores legitimados ativos para a 

ação anulatória, baseados nas disposições do art. 1.790, III, do Código Civil de 

2002. Confi ram-se os termos do acórdão:

Trata-se de ação de anulação de adoção ajuizada pelos irmãos e sobrinhos de 

J N, falecido em 2007 sem deixar ascendentes e tendo como descendente apenas a 

apelada A C.

(...)

A r. sentença julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade 

ativa de todos os autores e por ilegitimidade passiva da requerida S, na 

conformidade do inciso VI, do artigo 267, do CPC.

No que diz respeito à apelada S, o Magistrado “a quo” decretou a sua 

ilegitimidade passiva tendo em vista que “(...) a postulação de anulação da adoção 

de A C pelo falecido J N não modifi ca sua condição de genitora de A C e os direitos 

dela decorrentes, porque esta não foi modifi cada pela adoção, permanecendo 

integro o seu vínculo parental, como foi expressamente ressalvado na sentença 

de adoção, (...)”

Quanto aos autores/apelantes, a r. sentença reconhecendo como 

inconstitucional o dispositivo do artigo 1.790, III, do Código Civil, não reconheceu 

os autores como herdeiros sucessíveis na hipótese de anulação da adoção, já 

que tal direito seria da requerida S (companheira), por força do artigo 1.829, 

III do Código Civil, aplicável por analogia eqüitativa, declarando-os parte ativa 

ilegítima.

O apelo deve ser parcialmente provido. No que diz respeito à apelada S, a 

sentença não deve ser reformada. Com efeito tenho que a mesma é parte passiva 

ilegítima já que a anulação da adoção de A C pelo falecido J N não modifi ca sua 

condição de genitora e os direitos dela decorrentes. (...)

No que tange ao pedido de reforma da sentença na parte referente a ilegitimidade 

ativa dos apelantes, o recurso prospera.

Ao contrário do entendimento professado pelo Magistrado “a quo”, sempre entendi 

que o dispositivo constante no artigo 1.790, III, do Código Civil é perfeitamente 

aplicável.

O entendimento constante dos autos é no sentido de que o Código Civil, no 

que diz respeito ao direito sucessório do companheiro ou da companheira, teria 

consubstanciado um retrocesso, que não pode ser aceito, mormente por afrontar 

a Carta Magna, em seu artigo 226, § 3º. Por isso, no entendimento do Magistrado, 

na hipótese de procedência da presente ação, anulação da adoção, a companheira 

S, equiparada à figura da cônjuge sobrevivente (artigo 1.829, III), herdaria a 

totalidade da herança do falecido J N, determinado assim a ilegitimidade ativa 

dos apelantes para o ajuizamento da presente ação.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

528

Sempre adotei a posição legalista, aplicando o artigo 1.790, III, do Código Civil. A 

sucessão entre companheiros não estava regulada diretamente nas disposições 

do Código Civil de 1916. A legislação especial (Leis 8.971/1994 e 9.728/1996) 

regulava a matéria. O inciso II, do artigo 2º, da Lei n. 8.971/1994 dizia que “na 

falta de descendentes e ascendentes, o (a) companheiro(a) sobrevivente terá 

direito à totalidade da herança.” Importante salientar que mesmo com o advento 

da Lei n. 9.278/1996, o artigo art. 2º da Lei n. 8.971/1994, que regulou o direito 

da companheira à herança de seu falecido companheiro, reconhecida a união 

estável, não havia sido revogado, o que veio acontecer com o novo Código Civil.

Assim, esse era o entendimento, diante da ausência de regulação pelo Código 

Civil de 1916 da questão da sucessão entre companheiros: o companheiro 

sobrevivente, assim como o cônjuge supérstite, afastava da sucessão os colaterais 

e o Estado, tendo direito à totalidade da herança.

Apesar desse entendimento, decorrente da Lei n. 8.971/1994, o novo Código Civil 

deu nova regulamentação à matéria, conforme o artigo 1.790, III.

(...)

Dessa forma, hipoteticamente, não existindo filhos comuns ou mesmo do de 

cujus (nem mesmo a adoção), a demandante, pela norma expressa do artigo 1.790, 

III, do CC, concorreria com os demais parentes sucessíveis - ascendentes e colaterais 

até quarto grau, garantindo-se a ela, o direito a um terço da herança, resguardados, 

diga-se de passagem, à demandante, o direito à meação.

(...)

No que diz respeito à herança, há a participação do companheiro (a), na forma 

estabelecida no artigo 1.790, do Código Civil.

Ainda hipoteticamente, em caso de procedência da ação de anulação de adoção e 

reconhecida a união estável, incide o inciso III do artigo 1.790, do CC, já que a apelada, 

por concorrer com outros parentes sucessíveis, teria direito a um terço da herança.

Apenas pra salientar, reforçando a tese de que a união estável não se equipara 

ao casamento, temos que no caso de casamento, o cônjuge sobrevivente continua 

preferindo os colaterais na herança, herdando a totalidade de bens, na falta 

de descendentes e ascendentes. O companheiro (a) sobrevivente, quando não 

houver descendentes nem ascendentes, não fi ca com a totalidade da herança, 

mas a divide com os colaterais. Esse foi o tratamento diferenciado que o novo 

Código Civil fez entre os institutos familiares do casamento e da união estável.

(...)

Assim, no caso em exame, o apelo, nesse ponto, deve ser parcialmente provido, 

devendo ser reformada a sentença, aplicando-se a norma expressa do artigo 1.790, 

III, do Código Civil.

Consequência disso, os autores seriam em princípio herdeiros por serem parentes 

colaterais do falecido, afastando a companheira - S - que somente herdaria na falta 
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de parentes colaterias (e na hipótese de anulação da adoção). Melhor explicando, na 

hipótese e anulação da adoção, o entendimento a prevalecer é de que os autores 

são herdeiros do falecido em sequência aos direitos sucessórios de A C, que 

desapareceriam se procedente a ação de anulação de adoção.

(...)

Como visto, sendo reconhecidos como herdeiros sucessíveis, na hipótese 

de anulação da adoção, afastando a companheira S, tenho que os mesmos têm 

legitimidade para fi gurar no pólo ativo a demanda.

Isso posto, dou parcial provimento ao apelo para declarar os apelantes parte 

ativa legitima desconstituindo a sentença e determinando o retorno dos autos ao 

primeiro grau.

3. Conforme se percebe, a questão apresentada se defi nirá a partir da tão 

debatida aplicabilidade do art. 1.790, III, do diploma material civil de 2002, cuja 

pecha de inconstitucionalidade fora reiteradamente apontada pela doutrina.

Ressalte-se que, especifi camente no que respeita aos incisos III e IV do 

citado artigo, o vício reconhecido pelo juiz sentenciante foi por este relator 

defendido anteriormente, em arguição de inconstitucionalidade apresentada no 

REsp n. 1.135.354/PB, julgado em 3.10.2012. Entretanto, na Corte Especial, 

a ilustrada maioria de seus integrantes entendeu impossível a apreciação da 

discussão acerca da inconstitucionalidade do art. 1.790, incisos III e IV, do 

CC/2002, naquele caso específi co, por óbice processual, consistente na falta de 

interposição de recurso extraordinário contra fundamento constitucional do 

acórdão recorrido (Súmula n. 126/STJ).

No caso agora examinado, a discussão acerca do art. 1.790 do Código Civil 

foi entregue a esta Corte de forma diferente. O acórdão hostilizado pelo recurso 

enfrentou a questão exclusivamente pela ótica infraconstitucional, conforme se 

depreende dos excertos do próprio decisum.

Com efeito, na hipótese dos autos, o art. 1.790, III do CC/2002 foi 

invocado para fundamentar o direito de sucessão afi rmado pelos recorridos 

(irmãos e sobrinhos do falecido) e consequente legitimidade ativa em ação de 

anulação de adoção.

É que, declarada a nulidade da adoção - se acolhido o pedido dos autores, 

irmãos e sobrinhos do de cujus -, não subsistiria a descendência, pois a fi lha 

adotiva perderia esse título, deixando, consequentemente, de ser herdeira, e, 

diante da inexistência de ascendentes, os irmãos e sobrinhos seriam chamados 

a suceder. Nessa esteira, os autores da anulatória de adoção afi rmaram que, 
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acolhida a demanda, a companheira sobrevivente não ocuparia a posição 

seguinte na ordem de vocação hereditária, nos termos do dispositivo invocado. 

Confi ra-se:

Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, 

quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas 

condições seguintes:

I - se concorrer com fi lhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que 

por lei for atribuída ao fi lho;

II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a 

metade do que couber a cada um daqueles;

III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da 

herança;

IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança.

Como sabido, o regime sucessório da união estável, previsto no Código 

Civil de 2002, é tema instigante e, ao longo dos anos, tem despertado intenso 

debate doutrinário e jurisprudencial. Isso pela alteração perpetrada pelo 

legislador de 2002 na ordem de vocação hereditária prevista na lei pretérita (Lei 

n. 8.971/1994), que criou um sistema, para os companheiros, diverso daquele 

previsto para os cônjuges casados.

De fato, a Lei n. 8.971/1994, parcial e tacitamente revogada pelo Código 

Civil/2002, dispunha, em seu art. 2º:

Art. 2º As pessoas referidas no artigo anterior participarão da sucessão do (a) 

companheiro (a) nas seguintes condições:

I - o (a) companheiro (a) sobrevivente terá direito enquanto não constituir 

nova união, ao usufruto de quarta parte dos bens do de cujos, se houver fi lhos ou 

comuns;

II - o (a) companheiro (a) sobrevivente terá direito, enquanto não constituir 

nova união, ao usufruto da metade dos bens do de cujos, se não houver fi lhos, 

embora sobrevivam ascendentes;

III - na falta de descendentes e de ascendentes, o (a) companheiro (a) sobrevivente 

terá direito à totalidade da herança.

Promulgado o Código Civil de 2002, este diploma ampliou as hipóteses 

de concorrência do companheiro sobrevivente, determinando que, à falta de 

ascendentes e descendentes do falecido, deverão ser chamados outros parentes 

sucessíveis para participar da herança, aquinhoando estes, inclusive, percentual 

superior ao que tocaria ao convivente supérstite.
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Nos termos do que dispõe o art. 1.790, III, daquele Diploma, quanto 

aos “bens adquiridos onerosamente na constância da união estável”, quando 

o companheiro sobrevivente concorrer com “outros parentes sucessíveis”, terá 

direito a apenas um terço da herança, tocando aos colaterais os outros dois terços 

do mesmo acervo hereditário”, conforme visto.

Assim, os “outros parentes sucessíveis”, afora descendentes e ascendentes 

(incisos I e IV), são mesmo os colaterais até o quarto grau, por força do que 

dispõem os arts. 1.592 e 1.839 daquele código.

Por sua vez, a ordem de vocação hereditária aplicável ao casamento, 

no diploma civil atual, é diversa da desenhada acima, especialmente no que 

concerne aos parentes legitimados a concorrer com o cônjuge sobrevivente, 

conforme se depreende do art. 1.829, verbis:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se 

casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação 

obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão 

parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

Com efeito, segundo a ordem de vocação engendrada pelo Código 

Civil/2002 para o casamento, o cônjuge supérstite concorre apenas com os 

descendentes, na ausência dos quais serão chamados os ascendentes.

Ademais, em frontal diferença de tratamento com a regra para a união 

estável, na ausência de descendentes e ascendentes, o cônjuge recebe a totalidade 

da herança, inclusive os bens particulares.

4. Nessa linha de ideias, parece mesmo que a escancarada dessemelhança 

entre as regras ditadas para o casamento e a união estável não possui razões que 

a justifi que e, portanto, não se sustenta diante da realidade.

Como se sabe, o direito é fato, norma e valor, na clássica teoria 

tridimensional de Miguel Reale, razão pela qual a alteração substancial do fato 

deve necessariamente conduzir a uma releitura do fenômeno jurídico à luz 

dos novos valores. O que se deve ter presente, portanto, é o fato de que viver 

em união estável hoje, depois da Constituição de 88, signifi ca algo totalmente 

diverso do que era em tempos passados.
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De fato, a partir da metade da década de 80, passou a ser impossível 

sustentar o monopólio do casamento para constituição da família ou a 

inferioridade da mulher diante do marido.

O novo perfi l da sociedade se tornou tão evidente e contrastante com 

o ordenamento então vigente, impondo-se a realidade à fi cção jurídica, que 

se fez necessária uma revolução normativa, com reconhecimento expresso de 

outros arranjos familiares, rompendo-se, assim, com uma tradição secular de se 

considerar o casamento, civil ou religioso, com exclusividade, o instrumento por 

excelência vocacionado à formação de uma família.

Seguindo esse rumo, uma nova fase do direito de família e, 

consequentemente, do casamento, surgiu em 1988, baseada num explícito 

poliformismo familiar, cujos arranjos multifacetados foram reconhecidos como 

aptos a constituir esse núcleo doméstico chamado “família”, dignos da “especial 

proteção do Estado”, antes conferida unicamente àquela edifi cada a partir do 

casamento.

Nesse ponto, refiro-me ao art. 226 da Constituição Federal de 1988, 

que, de maneira eloquente, abandona de vez a antiga fórmula que vinculava, 

inexoravelmente, a família ao casamento, consagrada em todos os demais 

diplomas anteriores.

Com efeito, quanto à forma de constituição dessa família, estabeleceu 

a Carta Cidadã, no caput do mencionado dispositivo, que “a família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado”, sem ressalvas, sem reservas, sem 

“poréns”.

Na linha desse raciocínio, o comando principal do artigo revelou-se na 

proteção especial, em si, independentemente de formalidades cartorárias ou 

religiosas, fundamentada, a proteção, principalmente, na dignidade da pessoa 

humana, erguida, no texto constituinte, como fundamento da República (art. 1º, 

inciso III).

Daí que, em seus parágrafos, o art. 226 expõe, exemplifi cadamente, esses 

novos arranjos familiares que, de tão evidentes para a realidade social, não 

poderiam ser desconsiderados pela nova Carta, além de destinatários de especial 

proteção estatal, a saber, a união estável e a “comunidade formada por qualquer 

dos pais e seus descendentes” - a chamada “família monoparental”.

Nesse momento, vêm a calhar as palavras do eminente Ministro Carlos 

Ayres Brito, na relatoria da ADPF n. 132/RJ, sobre a interpretação do art. 226 

da CF/1988:
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De toda essa estrutura de linguagem prescritiva (“textos normativos”, diria 

Friedrich Müller), salta à evidência que a parte mais importante é a própria 

cabeça do art. 226, alusiva à instituição da família, pois somente ela - insista-se na 

observação - é que foi contemplada com a referida cláusula da especial proteção 

estatal. Mas família em seu coloquial ou proverbial signifi cado de núcleo doméstico, 

pouco importando se formal ou informalmente constituída (...).

(ADPF 132, Relator (a): Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 05.05.2011, 

DJe-198 divulg 13.10.2011 public 14.10.2011)

É bem de ver que o casamento, efetivamente, continua importante no 

âmbito constitucional. A verdade é que as disposições sobre ele continuaram 

substancialmente as mesmas no texto original.

A mudança que se percebe é a nova óptica pela qual a família passou a 

ser vista, um novo olhar, um olhar claramente humanizado, cujo foco, antes no 

casamento, voltou-se para a dignidade de seus membros.

Essa mudança foi analisada na mencionada ADPF 132/RJ:

“O casamento é civil e gratuita a celebração”. Dando-se que “o casamento 

religioso tem efeito civil, nos termos da lei” (§§ 1º e 2º). Com o que essa fi gura 

do casamento perante o Juiz, ou religiosamente celebrado com efeito civil, 

comparece como uma das modalidades de constituição da família. Não a única 

forma, como, agora sim, acontecia na Constituição de 1967, literis: “A família é 

constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos Poderes Públicos” (caput 

do art. 175, já considerada a Emenda Constitucional n. 1, de 1969). É deduzir: 

se na Carta Política vencida, toda a ênfase protetiva era para o casamento, visto 

que ele açambarcava a família como entidade, agora, na Constituição vencedora, 

a ênfase tutelar se desloca para a instituição da família mesma. Família que 

pode prosseguir, se houver descendentes ou então agregados, com a eventual 

dissolução do casamento (vai-se o casamento, fi ca a família). Um liame já não 

umbilical como o que prevalecia na velha ordem constitucional, sobre a qual foi 

jogada, em hora mais que ansiada, a última pá de cal.

E é diante desses fatos, dessas transformações, que não se mostra 

consentâneo com a nova ordem constitucional diferenças desarrazoadas de 

tratamento entre os institutos relacionados à família, tendo em vista o fato de a 

Carta de 1988 ter colocado todos esses novos arranjos sob o mesmo manto da 

“especial proteção”.

Destarte, como afirmado, o cerne da proteção constitucional, antes 

focalizado unicamente no casamento, desloca-se para a família, imediatamente, 

e de maneira mediata para os seus membros, de modo que não há mais como por 
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em dúvida a funcionalização da família para o desenvolvimento da personalidade 

de seus membros, “devendo a comunidade familiar ser preservada (apenas) como 

instrumento de tutela da dignidade da pessoa humana” (TEPEDINO, Gustavo. 

Temas de direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 56) 

Nesse sentido, concluiu Tepedino:

À família, no direito positivo brasileiro, é atribuída proteção especial na 

medida em que a Constituição entrevê o seu importantíssimo papel na 

promoção da dignidade da pessoa humana. Sua tutela privilegiada, entretanto, 

é condicionada ao atendimento desta mesma função. Por isso mesmo, o exame 

da disciplina jurídica das entidades familiares depende da concreta verifi cação do 

entendimento desse pressuposto fi nalístico: merecerá tutela jurídica e especial 

proteção do Estado a entidade familiar que efetivamente promova a dignidade e 

a realização da personalidade de seus componentes.

(TEPEDINO, Gustavo. Op. cit. p. 395).

Com base nessas ponderações, mostra-se impossível sustentar que a Carta 

Cidadã tenha adotado predileção pela família constituída pelo casamento, 

relegando às uniões estáveis e às famílias monoparentais apenas a qualidade 

de “entidades familiares”, como se as ditas “entidades familiares” fossem algo 

diferente de uma família, traçando, assim, regras sucessórias, que, ao invés de 

protetivas, se mostram injustifi cadamente diferentes.

Como assinalado, à medida que a própria Constituição Federal 

abandona a fórmula vinculativa da família ao casamento e passa a reconhecer, 

exemplifi cadamente, vários tipos interpessoais aptos à constituição de família, 

emerge como corolário que, em alguma medida, torna-se secundário o interesse 

da Carta Cidadã em relação à forma pela qual essas famílias são constituídas em 

seu íntimo, em sua inviolável vida privada, se os laços que unem seus membros 

são ofi ciais ou afetivos.

5. Exatamente na linha desses pensamentos, em julgamento ocorrido em 

maio deste ano, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, instado a se manifestar 

sobre a constitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil, posicionou-se pela 

sua dissonância com a atual Carta Política, declarando que “o art. 1.790 do 

mencionado código é inconstitucional, porque viola os princípios constitucionais 

da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade na 

modalidade de proibição à proteção defi ciente e da vedação ao retrocesso”.

Os recursos, a partir dos quais se discutiu a questão, foram os RE n. 

878.694/MG (Tema 809 de Repercussão Geral) e o RE n. 646.721/RS (Tema 
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498). O primeiro deles de relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, e, o 

segundo, cuja controvérsia dizia respeito, mais especifi camente, à sucessão de 

companheiro homoafetivo, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Mello.

Extrai-se do judicioso voto proferido pelo eminente Ministro Luís Roberto 

Barroso, que o Código Civil, ao diferenciar o casamento e as uniões estáveis no 

plano sucessório, promoveu um retrocesso e uma inconstitucional hierarquização 

entre as famílias, ao reduzir o nível de proteção estatal conferido aos indivíduos 

somente pelo fato de não estarem casados, violando a igualdade, a dignidade 

da pessoa humana, a proporcionalidade, e contrariando, ademais, a vedação à 

proteção insufi ciente, bem como a proibição ao retrocesso. (Informativo n. 864 

do STF, acórdão pendente de publicação)

Confi ra-se o trecho do voto publicado no Informativo da Corte:

O Supremo Tribunal Federal afi rmou que a Constituição contempla diferentes 

formas de família, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as 

famílias formadas mediante união estável. Portanto, não é legítimo desequiparar, 

para fi ns sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada por 

casamento e a constituída por união estável. Tal hierarquização entre entidades 

familiares mostra-se incompatível com a Constituição. O art. 1.790 do Código Civil 

de 2002, ao revogar as Leis 8.971/1994 e 9.278/1996 e discriminar a companheira 

(ou companheiro), dando-lhe direitos sucessórios inferiores aos conferidos à 

esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da 

dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade na modalidade de proibição 

à proteção defi ciente e da vedação ao retrocesso.

Nas palavras do eminente relator, a diferenciação de regimes entre 

casamento e união estável somente poderia ser considerada legítima caso não 

resultasse na hierarquização de uma entidade familiar em relação a outra.

Noutras palavras, se baseada em circunstâncias inerentes às peculiaridades 

de cada tipo de entidade familiar, a diferenciação seria possível.

Também, na ADPF n. 132, o Supremo Tribunal Federal já havia afi rmado 

que as diferenças aceitáveis entre união estável e casamento já são antecipadas 

pela própria Constituição, a exemplo da submissão da união estável à prova 

dessa estabilidade, exigência que não é feita para o casamento, ou “quando 

a Constituição cuida da forma de dissolução do casamento civil (divórcio), 

deixando de fazê-lo quanto à união estável (§ 6º do art. 226)”.

Ainda no julgamento do RE n. 878.694/MG, Sua Excelência, o Ministro 

Roberto Barroso, destacou que, após a Constituição de 1988, as leis relativas ao 
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regime sucessório nas uniões estáveis foram progressivamente concretizando 

aquilo que a CF/1988 já sinalizava: cônjuges e companheiros devem receber a 

mesma proteção quanto aos direitos sucessórios, pois, independentemente do 

tipo de entidade familiar, o objetivo estatal da sucessão é garantir ao parceiro 

remanescente meios para que viva uma vida digna.

Com efeito, “o Código trouxe dois regimes sucessórios diversos, um para 

a família constituída pelo matrimônio, outro para a família constituída por 

união estável. Com o CC/2002, o cônjuge foi alçado à categoria de herdeiro 

necessário (art. 1.845), o que não ocorreu – ao menos segundo o texto expresso 

do CC/2002 – com o companheiro”. (RE n. 878.694/MG, Rel. Ministro Luís 

Roberto Barroso, julgado em 10.5.2017)

Dessa forma, caso o Código Civil continue a ser interpretado em sua 

literalidade, um indivíduo jamais poderá excluir seu cônjuge da herança por 

testamento, mas este mesmo indivíduo, caso integre uma união estável, poderá 

dispor de toda a herança, sem que seja obrigado a destinar qualquer parte dela 

para seu companheiro ou companheira.

Nessa linha de ideias, seguiu o ilustre Ministro, externando sua indignação 

com as disposições do art. 1790 do CC, verbis:

49. Como decorrência lógica da inexistência de qualquer hierarquia entre 

as diferentes entidades familiares e do direito a igual proteção legal de todas 

as famílias, é inconstitucional o art. 1.790, do Código Civil, ao prever regimes 

sucessórios distintos para o casamento e para a união estável. Se o legislador civil 

entendeu que o regime previsto no art. 1.829 do CC/2002 é aquele que melhor 

permite ao cônjuge viver sua vida de forma digna após o óbito de seu parceiro, 

não poderia, de forma alguma, estabelecer regime diverso e menos protetivo 

para o companheiro.

(...)

53. Não há que se falar aqui que a diferença de regimes sucessórios decorreria 

da própria autonomia da vontade, já que conferiria aos indivíduos a possibilidade 

de escolher o sistema normativo (casamento ou união estável) que melhor se 

ajusta aos projetos de vida de cada um. O que a dignidade como autonomia 

protege é a possibilidade de opção entre um e outro tipo de entidade familiar, e 

não entre um e outro regime sucessório. Pensar que a autonomia de vontade do 

indivíduo referente à decisão de casar ou não casar se resume à escolha do regime 

sucessório é amesquinhar o instituto e, de forma geral, a ideia de vínculos afetivos e 

de solidariedade. É pensar de forma anacrônica e desprestigiar o valor intrínseco 

da família, restringindo-a a um aspecto meramente patrimonial, como costumava 

ocorrer preteritamente à Constituição de 1988.
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54. Em verdade, a ideia de se prever em lei um regime sucessório impositivo parte 

justamente da concepção de que, independentemente da vontade do indivíduo em 

vida, o Estado deve fazer com que ao menos uma parcela de seu patrimônio seja 

distribuída aos familiares mais próximos no momento de sua morte, de modo a 

garantir meios de sustento para o núcleo familiar. E não faz sentido desproteger o 

companheiro na sucessão legítima apenas porque não optou pelo casamento.

55. Diante do exposto, conclui-se que a diferenciação entre os regimes sucessórios 

do casamento e da união estável promovida pelo art. 1.790 do Código Civil de 

2002 viola o princípio da dignidade da pessoa humana, tanto na dimensão do 

valor intrínseco, quanto na dimensão da autonomia. Além disso, ao outorgar ao 

companheiro direitos sucessórios distintos daqueles conferidos ao cônjuge pelo 

artigo 1.829, o CC/2002 produz lesão ao princípio da proporcionalidade como 

proibição de proteção defi ciente.

(...)

57. Como se viu, o conjunto normativo resultante do art. 1.790 do Código Civil 

veicula uma proteção insufi ciente ao princípio da dignidade da pessoa humana 

em relação aos casais que vivem em união estável. A depender das circunstâncias, 

tal regime jurídico sucessório pode privar o companheiro supérstite dos recursos 

necessários para seguir com sua vida de forma digna. Porém, a deficiência 

da atuação estatal em favor da dignidade humana dos companheiros não é 

justifi cada pela tutela de nenhum outro interesse constitucional contraposto. 

Conforme já analisado, não se pode defender uma preferência constitucional ao 

casamento para justifi car a manutenção da norma do Código Civil menos protetiva 

da união estável em relação ao regime sucessório aplicável. À luz da Constituição de 

1988, não há hierarquia entre as famílias e, por isso, não se pode desigualar o nível de 

proteção estatal a elas conferido.

(...)

63. Fica claro, portanto, que o art. 1.790 do CC/2002 é incompatível com a 

Constituição Federal. Além da afronta à igualdade de hierarquia entre entidades 

familiares, extraída do art. 226 da Carta de 1988, violou outros três princípios 

constitucionais, (i) o da dignidade da pessoa humana, (ii) o da proporcionalidade 

como vedação à proteção defi ciente, e (iii) o da vedação ao retrocesso.

(http://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/9/art20160901-05.pdf##LS).

Com base nos fundamentos acima demonstrados, a tese fi nal fi rmada 

pela Corte Suprema, para os devidos fi ns de repercussão geral, foi a de que “no 

sistema constitucional vigente, é inconstitucional a diferenciação de regimes sucessórios 

entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime 

estabelecido no artigo 1.829 do CC/2002”.

6. Por oportuno, cumpre registrar que a Terceira Turma deste Tribunal, 

no julgamento do REsp n. 1.332.773/MS, em julho deste ano, adequando-se 
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à nova sistemática do regime sucessório da união estável ditada pelo Pretório 

Excelso, reformou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

do Sul, que aceitava critérios distintos de herança.

No caso do julgamento proferido sob a relatoria do eminente Ministro 

Ricardo Villas Boas Cuêva, o tribunal de origem havia deferido pedido de 

habilitação de herdeiros colaterais (irmãos e sobrinhos) do falecido na sucessão 

decorrente de união estável, uma vez que o de cujus não teria deixado pais e não 

teve fi lhos com a companheira.

Concluiu o eminente relator - em tese que, de alguma maneira, assemelha-

se à presente discussão -, que o pleito recursal não encontrava respaldo na 

doutrina e na jurisprudência, destoando o acórdão da razoabilidade à falta de 

justo motivo para o discrímen.

Confi ra-se a ementa do acórdão:

Recurso especial. Civil. Processual Civil. Direito de Família e das Sucessões. 

Distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. Impossibilidade. 

Art. 1.790 do Código Civil de 2002. Inconstitucionalidade. STF. Repercussão 

geral reconhecida. Art. 1.829 do Código Civil de 2002. Princípios da igualdade, 

dignidade humana, proporcionalidade e da razoabilidade. Incidência. Vedação ao 

retrocesso. Aplicabilidade.

1. No sistema constitucional vigente é inconstitucional a distinção de regimes 

sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos 

os casos o regime estabelecido no artigo 1.829 do CC/2002, conforme tese 

estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento sob o rito da 

repercussão geral (Recursos Extraordinários n. 646.721 e 878.694).

2. O tratamento diferenciado acerca da participação na herança do 

companheiro ou cônjuge falecido conferido pelo art. 1.790 do Código Civil/2002 

ofende frontalmente os princípios da igualdade, da dignidade humana, da 

proporcionalidade e da vedação ao retrocesso.

3. Ausência de razoabilidade do discrímen à falta de justo motivo no plano 

sucessório.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1.332.773/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 27.06.2017, DJe 1º.08.2017)

7. Voltando ao caso dos autos, conclui-se que são procedentes as razões 

recursais quanto à ilegitimidade ativa dos autores da ação de anulação de 

adoção, porque dita legitimidade fora fundamentada no art. 1790 do CC/2002, 
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cuja aplicabilidade não se sustenta diante da nova ordem instaurada, mormente 

após o julgamento do STF havido em maio deste ano.

Com efeito, tendo sido retirados, do ordenamento jurídico, as disposições 

previstas no art. 1.790 do Código Civil, o companheiro passa a fi gurar ao lado 

do cônjuge na ordem de sucessão legítima (art. 1.829).

Desse modo, concorre com os descendentes, a depender do regime de bens 

adotado, assim como com os ascendentes, aqui, independentemente do regime. 

Na falta de descendentes e de ascendentes, o companheiro receberá a herança 

sozinho, exatamente como previsto para o cônjuge, excluindo os colaterais até o 

quarto grau (irmãos, tios, sobrinhos, primos, tios-avôs e sobrinhos-netos).

Assevere-se, por sua relevância, que, no julgamento do RE n. 878.694/MG, 

o relator declarou: “com o intuito de reduzir a insegurança jurídica, entendo que 

a solução ora alcançada deve ser aplicada apenas aos processos judiciais em que 

ainda não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, assim como 

às partilhas extrajudiciais em que ainda não tenha sido lavrada escritura pública” 

(STF, Recurso Extraordinário 878.694/MG, Relator Ministro Luís Roberto 

Barroso).

Acontece que, para o caso dos autos, a ponderação feita pelo Ministro 

Roberto Barroso não se opera, pois há ação de anulação de adoção, cuja solução 

sequer foi alcançada.

Na verdade, apenas a título de registro, penso que, havendo sentença ou 

acórdão aplicando o art. 1.790 da codifi cação material, a partir do assentamento 

da tese de sua inconstitucionalidade, esse deve ser revisto em superior instância, 

com a subsunção do art. 1.829 do Código Civil.

Na mesma linha, o entendimento do professor Flávio Tartuce, externado 

em artigo publicado logo após o julgamento da matéria pela Excelsa Corte. 

(http://www.migalhas.com.br/FamiliaeSucessoes/STF+encerra+o+julgamento+sobre

+a+inconstitucionalidade+do+art+1790+do)

8. Nesse passo, também apenas como registro, penso interessante a 

delimitação, no tempo, das regras postas pelo Supremo Tribunal Federal, com 

o julgamento do RE n. 878.694/MG, considerando-se o mandamento de 

transição eleito com a declaração de inconstitucionalidade do art. 1.790 do 

CC/2002.

Destarte, no julgamento do recurso, o Ministro Roberto Barroso, no 

desfecho de seu voto, esclareceu o que se segue:
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68. Por fi m, é importante observar que o tema possui enorme repercussão na 

sociedade, em virtude da multiplicidade de sucessões de companheiros ocorridas 

desde o advento do CC/2002. Assim, levando-se em consideração o fato de que 

as partilhas judiciais e extrajudiciais que versam sobre as referidas sucessões 

encontram-se em diferentes estágios de desenvolvimento (muitas já fi nalizadas 

sob as regras antigas), entendo ser recomendável modular os efeitos da aplicação do 

entendimento ora afi rmado. Assim, com o intuito de reduzir a insegurança jurídica, 

entendo que a solução ora alcançada deve ser aplicada apenas aos processos 

judiciais em que ainda não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, 

assim como às partilhas extrajudiciais em que ainda não tenha sido lavrada escritura 

pública.

(http://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/9/art20160901-05.pdf##LS)

Acrescente-se, por oportuno, que a Suprema Corte optou, ainda, por 

garantir regimes sucessórios iguais a cônjuges e companheiros, determinando estender-

se aos companheiros o regime estabelecido pelo próprio CC/2002 para os cônjuges, em 

detrimento do restabelecimento, para os companheiros, do regime previsto pelas 

Leis n. 8.971/1994 e 9.278/1996.

Confi ram-se, nesses termos, uma vez mais, as palavras do eminente Relator:

Considerando-se, então, que não há espaço legítimo para que o legislador 

infraconstitucional estabeleça regimes sucessórios distintos entre cônjuges e 

companheiros, chega-se à conclusão de que a lacuna criada com a declaração 

de inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002 deve ser preenchida com 

a aplicação do regramento previsto no art. 1.829 do CC/2002, e não daquele 

estabelecido nas leis revogadas.

Logo, tanto a sucessão de cônjuges como a sucessão de companheiros devem 

seguir, a partir da decisão desta Corte, o regime atualmente traçado no art. 1.829 do 

CC/2002.

(http://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/9/art20160901-05.pdf##LS)

Diante desse quadro, tem-se a seguinte confi guração: a) em primeiro 

lugar, ressalte-se que, para que o estatuto sucessório do casamento valha para a 

união estável, impõe-se o respeito à regra de transição prevista no art. 2.041 do 

CC/2002, valendo o regramento desde que a sucessão tenha sido aberta a partir de 

11 de janeiro de 2003; b) tendo sido aberta a sucessão a partir de 11 de janeiro 

de 2003, aplicar-se-ão as normas do 1.829 do CC/2002 para os casos de união 

estável, mas, aos processos judiciais em que ainda não tenha havido trânsito 

em julgado da sentença de partilha, assim como às partilhas extrajudiciais em 

que ainda não tenha sido lavrada escritura pública, na data de publicação do 
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julgamento do RE n. 878.694/MG; c) aos processos judiciais com sentença 

transitada em julgado, assim como às partilhas extrajudiciais em que tenha sido 

lavrada escritura pública, na data daquela publicação, valerão as regras dispostas 

no art. 1.790 do CC/2002.

Por fi m, anoto que o completo debate da questão impõe, ainda, sejam 

feitas algumas ponderações acerca das situações que, agora, se verificarão, 

considerando-se a regra de transição eleita pelo Supremo Tribunal Federal e, 

principalmente, quanto à opção feita pela maioria da Corte, no que respeita ao 

regime sucessório a ser seguido, a partir da declaração de inconstitucionalidade 

do art. 1.790 do CC/2002.

É bem de ver, então, que o companheiro passa a ocupar, na ordem de 

sucessão legítima, posição idêntica a do cônjuge. Quer isso dizer que, a partir de 

agora, concorrerá com os descendentes (inciso I), a depender do regime de bens 

adotado para a união (comunhão universal, separação obrigatória e comunhão 

parcial); concorrerá com os ascendentes, independentemente do regime (inciso 

II); e na falta de descendentes e de ascendentes, receberá a herança sozinho, 

excluindo os colaterais até o quarto grau (irmãos, tios, sobrinhos, primos, tios-

avôs e sobrinhos-netos), antes com ele concorrentes.

Nessa linha, Giselda Hironaka destaca que “a imissão do cônjuge nas classes 

anteriores à terceira, se faz de forma gradativa e proporcional à importância que 

o legislador empresta aos descendentes e aos ascendentes em relação ao apreço 

e carinho que o morto presumidamente guardaria para cada qual. Por isso é que a 

quota do cônjuge vai aumentando dependendo da classe em que se encontre. 

(http://www.professorchristiano.com.br/artigosleis/artigo_giselda_concorrencia.pdf)

Saliente-se, entretanto, que, para todos os casos previstos acima, impõe-

se - da mesma forma exigida para o casamento - o respeito à regra de transição 

prevista no art. 2.041 do CC/2002, valendo o regramento desde que a sucessão 

tenha sido aberta a partir de 11 de janeiro de 2003.

Em verdade, os desdobramentos da decisão da Suprema Corte serão 

inúmeros.

Destaco uma primeira, de indiscutível relevância, que diz respeito à 

inclusão, ou não, do companheiro no rol de herdeiros necessários, disposto no 

art. 1.845 do CC/2002.

Quanto ao ponto, o voto condutor do RE n. 878.694/MG não oferece 

resposta expressa. Todavia, a doutrina vem-se posicionando positivamente a essa 
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questão, apontando, nessa extensão, as situações que se apresentariam, caso fosse 

tomado esse rumo.

Com efeito, destaca o professor Flávio Tartuce que, reconhecida ao 

companheiro a condição de herdeiro necessário, incidirão, em relação àquele, por 

exemplo, as regras previstas nos arts. 1.846 e 1.849 do CC/2002, ocasionando 

restrições na doação e no testamento, “uma vez que o convivente deve ter a sua 

legítima protegida, como herdeiro reservatário”.

Outro efeito previsto pelo mesmo doutrinador, refere-se ao fato de o 

companheiro passar a ter o dever de declarar os bens recebidos em antecipação, 

sob pena de serem considerados sonegados (arts. 1.992 a 1.996), caso isso 

igualmente seja reconhecido ao cônjuge.

Ainda há o direito real de habitação, sobre o qual a jurisprudência 

recentemente se posicionou no sentido de que o diploma civil de 2002 não teria 

revogado as disposições constantes na Lei n. 9.278/1996, subsistindo a norma 

que confere o direito real de habitação ao companheiro sobrevivente, tendo em 

vista a omissão do Código Civil quanto à matéria em relação aos companheiros 

na união estável, consoante o princípio da especialidade (AgRg no REsp 

1.436.350/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado 

em 12.4.2016, DJe 19.4.2016).

Inaugurada a nova ordem jurídica em relação ao companheiro, subsistirá o 

entendimento fi rmado pela Terceira Turma do STJ, consistente na aplicabilidade 

da Lei n. 9.278/1996, ou será reconhecido ao companheiro o direito real, nos 

exatos termos a que se confere ao cônjuge, previsto no art. 1.831 do Código Civil.

Ressalte-se que, anteriormente à decisão proferida no recurso especial 

destacado acima, já havia decidido a mesma Turma de Direito Privado, no 

sentido de que “a Constituição Federal (artigo 226, § 3º) ao incumbir o 

legislador de criar uma moldura normativa isonômica entre a união estável e o 

casamento, conduz também o intérprete da norma a concluir pela derrogação 

parcial do § 2º do artigo 1.611 do Código Civil de 1916, de modo a equiparar 

a situação do cônjuge e do companheiro no que respeita ao direito real de habitação, 

em antecipação ao que foi fi nalmente reconhecido pelo Código Civil de 2002” (REsp 

821.660/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14.6.2011, 

DJe 17.6.2011).

Há, ademais, outra importante questão, qual seja a exigência de outorga 

uxória ou marital contemplada no art. 1.647, a ser aplicada ou não à união 

estável.
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Em relação à questão, pondera José Fernando Simão, diretor consultivo do 

IBDFAM e professor da Universidade de São Paulo:

Como a união estável pode nascer sem qualquer instrumento que a comprove, 

temos que distinguir as situações fáticas. Se as pessoas se declaram em união 

estável, as regras da outorga uxória e marital se aplicam in totum a elas, nos 

exatos termos do art. 1.647 do CC. É o caso de uma aquisição de imóvel em que o 

vendedor se declara “solteiro em união estável”.

Se houver um contrato de união estável ou sentença registrados no 1º Registro 

Civil de Pessoas Natural, em seu livro E, os efeitos são idênticos[1].

Se a união estável não contar com essa comprovação documental, se for 

simplesmente um fato da vida, haverá sim a incidência das regras referentes 

à outorga conjugal, mas não perante terceiros de boa-fé, que desconheçam 

a existência de união estável. Seus efeitos se limitam à relação entre os 

companheiros.

Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será 

assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real 

de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde 

que seja o único daquela natureza a inventariar.

(http://www.conjur.com.br/2016-dez-25/processo-familiar-entao-stf-decidiu-

destino-artigo-1790-cc-parte)

Flávio Tartuce, já referenciado neste voto, busca esclarecer algumas 

destas questões, sustentando que a equiparação entre cônjuge e companheiro 

faz sentido “somente para os fi ns de normas de solidariedade, caso das regras 

sucessórias, de alimentos e de regime de bens. Em relação às normas de formalidade, 

como as relativas à existência formal da união estável e do casamento, aos 

requisitos para a ação de alteração do regime de bens do casamento (art. 1.639, § 2º, 

do CC e art. 734 do CPC) e às exigências de outorga conjugal, a equiparação não 

deve ser total”. (STF encerra o julgamento sobre a inconstitucionalidade do art. 1790 

do Código Civil. E agora? http://www.migalhas.com.br/FamiliaeSucessoes/104,

MI259678,31047)

Seguindo esse raciocínio, José Fernando Simão acrescenta que somente 

serão legítimas as diferenciações de regras que disserem respeito à criação, 

comprovação e extinção do casamento e união estável, tais como o procedimento de 

habilitação e comprovação do vínculo pela certidão de casamento.

Por sua vez, será ilegítima a diferenciação de regras de concorrência 

sucessória, as que se referirem ao direito real de habitação e a presunção pater is 

est do art. 1.597, bastando, nesse caso, que a companheira leve ao Registro Civil 
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seu contrato de união estável, por instrumento público ou particular, para que a 

presunção se aplique, assim como ocorre com os cônjuges.

9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para declarar 

a ilegitimidade ativa dos ora recorridos para a ação de anulação de adoção, 

restabelecendo os termos da sentença de origem, inclusive no tocante aos ônus 

sucumbenciais.

É o voto.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Senhor Presidente, também 

cumprimento o eminente Relator e adiro ao seu voto por força da interpretação 

vinculante que o Supremo Tribunal Federal fez. Penso que não resta outra 

possibilidade a este Tribunal.

Portanto, acompanho o Relator.

RECURSO ESPECIAL N. 1.341.530-PR (2012/0182003-9)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: Pedro Isidoro Pereira

Advogado: Alziro da Motta Santos Filho - PR023217

Recorrido: Real Previdência e Seguros S/A

Advogado: Milton Luiz Cleve Kuster e outro(s) - PR007919

EMENTA

Recurso especial. Responsabilidade civil. Seguro de dano. Danos 

ao veículo sob a guarda da concessionária escolhida pela seguradora. 

Danos oriundos da falta de zelo na guarda do veículo (furto de peça 

e depredação). Responsabilidade solidária da seguradora. Demora 

injustifi cável para devolução do veículo. Lucros cessantes devidos. 

Juros moratórios a partir da citação.
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1. A seguradora de seguro de responsabilidade civil, na condição 

de fornecedora, responde solidariamente perante o consumidor pelos 

danos materiais decorrentes de defeitos na prestação dos serviços por 

parte da ofi cina que credenciou ou indicou, pois, ao fazer tal indicação 

ao segurado, estende sua responsabilidade também aos consertos 

realizados pela credenciada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 

14, 25, § 1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor. (REsp 

827.833/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

24.4.2012, DJe 16.5.2012)

2. O credenciamento ou a indicação de ofi cinas e concessionárias 

como aptas à prestação do serviço necessário ao reparo do bem 

sinistrado ao segurado induz o consumidor ao pensamento de que a 

empresa escolhida pela seguradora lhe oferecerá serviço justo e de boa 

qualidade.

3. Nesse passo, considerando-se que, a partir do momento em que 

o bem segurado é encaminhado à ofi cina cadastrada da seguradora, 

vinculada a ela, deixa o segurado de ter qualquer poder sobre o destino 

daquele veículo, que sai de sua guarda e passa, ainda que indiretamente, 

para o controle da seguradora, afi rma-se a responsabilidade desta, seja 

pela má escolha da concessionária credenciada, assim como pela teoria 

da guarda

4. A partir do momento em que o consumidor entrega seu 

veículo à concessionária para reparo, ele confi a naquela empresa, tanto 

no que respeita aos serviços que serão prestados diretamente no bem, 

quanto à sua guarda e incolumidade, exsurgindo dessa constatação que 

o contrato de depósito se encontra unido ao de prestação de serviço, 

porque imprescindível a permanência do bem no estabelecimento 

onde se efetuarão os consertos.

5. O Código Civil, em seu artigo 629, estabelece de forma clara 

o dever de guarda sobre o objeto depositado, bem como sobre a 

obrigação de restituir o bem da mesma forma que foi deixado, ou seja, 

neste dispositivo resta incontroverso que a não devolução do objeto 

importará na incidência da responsabilidade civil.

6. No caso concreto, o furto do tacógrafo e a destruição do 

para-brisa devem ser considerados má prestação do serviço, porque 

representaram falha na guarda do bem, defeito na conservação do 
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veículo, da qual não se pode descuidar a contratante na realização de 

sua prestação.

7. Já decidiu esta Corte que, descumprindo a seguradora o 

contrato, causando danos adicionais ao segurado, que por isso fi ca 

impossibilitado de retomar suas atividades normais, são devidos lucros 

cessantes. (REsp 593.196/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, 

Quarta Turma, julgado em 04.12.2007, DJ 17.12.2007, p. 176)

8. Não se assemelham a exclusão dos lucros cessantes relativos ao 

prazo expressamente previsto em contrato como adequado e razoável 

ao reparo do veículo segurado, e a consideração dos lucros cessantes 

em relação ao período de dias de reparo que ultrapassa o prazo 

contratual, porque este deixa de ser prazo “permitido”.

9. Os juros moratórios, em sede de responsabilidade contratual, 

fl uem a partir da citação. Precedentes.

10. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma 

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

taquigráfi cas, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria 

Isabel Gallotti (Presidente), Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

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

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 4.9.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Pedro Isidoro Pereira ajuizou ação 

de reparação de danos em face de Real Previdência e Seguros S/A, visando a 

cobrança dos valores referentes à reposição de um tacógrafo - que fazia parte 

do veículo, antes da ocorrência do sinistro ocorrido em outubro de 2002 -, e que 



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 415-575, outubro/dezembro 2017 547

teria sido furtado na ofi cina que iria reparar o caminhão sinistrado, assim como 

de seus para-brisas dianteiro e traseiros, danifi cados naquela mesma ofi cina. 

Requereu, ainda, lucros cessantes pelos dias em que o veículo segurado teria 

fi cado impossibilitado de circular, sem a possibilidade de o autor utilizá-lo para 

o trabalho.

Asseverou que, primeiramente, o veículo danificado fora levado para 

a Concessionária Conterrânea Scania e no momento em que deu entrada 

na ofi cina, realizou-se uma vistoria do estado do bem e dos acessórios que 

o compunham. Nesse instante, verifi cou-se a presença do tacógrafo em seu 

interior e, ainda, que o pára-brisas traseiro encontrava-se em perfeito estado 

de conservação, intacto. Em novembro de 2002, por razões que fugiram ao 

alcance do autor (Concessionária Conterrânea Scania não realizou os serviços 

de reparo, porque os valores liberados pela Seguradora ré eram insufi cientes para 

tanto), seu veículo fora transferido para outra ofi cina (Rodoforte Peças Serviços 

e Implementos Rodoviários Ltda), por ordem da ré, por empresa sob seu 

comando (Portalseg-Adm.Corretora de Seguros), ocorrendo, então, se realizado 

nova vistoria do veículo. Nesta nova vistoria, constatou-se que o para-brisa, 

antes perfeito, encontrava-se quebrado, e que o tacógrafo havia sido furtado.

Asseverou o autor, ainda, que também sofreu prejuízo em decorrência da 

demora no reparo do veículo, tendo em vista que este era seu instrumento de 

trabalho e que teria fi cado parado para reparo por 102 (cento e dois) dias, tempo 

que extrapolou prazo razoável para o conserto, contratualmente previsto, qual 

seja 20 (vinte) dias.

O sentenciante reconheceu a responsabilidade da seguradora ré pelos 

danos ao veículo segurado ocorridos após o sinistro, nas dependências da 

concessionária Conterrânea, ao fundamento, em síntese, de que a seguradora 

teria se responsabilizado pelo reparo do caminhão perante o segurado/

consumidor, obrigando-se a entregá-lo em perfeitas condições. Houve, ademais, 

condenação ao pagamento dos lucros cessantes, em valor a ser apurado em sede 

de liquidação de sentença por artigos (fl . 186).

Em face da sentença, a ré, Real Previdência e Seguros S/A, interpôs 

apelação (fl s. 191-198) e o autor, Pedro Isidoro Pereira, interpôs recurso adesivo 

(fl s. 209-215). Julgando os recursos, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 

deu parcial provimento ao apelo da seguradora Real Previdência e Seguros S/A 

e negou provimento ao recurso adesivo, nos termos da seguinte ementa (fl . 258-

259):
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Apelação cível. Reparatória por abalroamento sobre veículo trator Scania 

T 112, próprio do apelante adesivo, segurado mediante primeira recorrente 

pelo caminhão F-4000 de terceira empresa. Parcial recepção ‘a quo’ para danos 

emergentes em valores ao tacógrafo subtraído do veículo, reposição do pára-

brisa traseiro inutilizado em concessionária prestadora de serviços e ao pára-brisa 

dianteiro não segurado, com lucros cessantes.

Apelo principal: direção exclusivamente aos danos verificados no pára-

brisa dianteiro e tacógrafo. Sentença acolhendo ao primeiro, prestigiada. Afasto 

sentencial quanto ao segundo, diante comprovado desaparecimento do aparelho 

nas dependências de concessionária autorizada, afastando responder a seguradora 

(art. 186 CCB e Súmula 130 STJ). Precedentes, bem como reposição não exigível frente 

cláusula contratual. Lucros cessantes indevidos. Precedentes. Parcial acolhimento.

Adesivo: exclusão responder, sobre lucros cessantes. Afastamento destes ao 

apelo principal. Tema prejudicado. Juros moratórios desde citação (arts. 406 do CCB 

e 161, parágrafo único, CTN), conforme sentença. Suporte jurisprudencial. Custas e 

honorários, portanto, divididos (50%) e reciprocamente suportados. Desprovimento.

Foram opostos embargos de declaração por Pedro Isidoro Pereira (fl s. 280-

285), não acolhidos, conforme ementa abaixo (fl . 305):

Embargos declaratórios. Apontes sobre omisso e contraditório aos pontos 

enfocados, o acórdão. Alvitres não integrados. Direcionamento revisional 

meritório ao acórdão. Excepcionalidade não comportada. Declaratórios não 

recepcionados.

Sobreveio recurso especial, interposto por Pedro Isidoro Pereira (fl s. 314-

334), com fulcro no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal de 1988.

Nas razões recursais, o recorrente alega negativa de vigência aos arts. 186, 

398 e 422 do Código Civil de 2002 e arts. 14 e 51, IV do Código de Defesa do 

Consumidor.

Sustenta que o dispositivo do Código consumerista determina que o 

fornecedor responderá independentemente da existência de culpa pelos danos 

causados ao consumidor e que o contrato de seguro possui objeto imediato, que é 

a prestação do serviço de reparar ou substituir, e objeto mediato que é o bem a 

ser substituído ou reparado.

Assevera que, a partir do momento em que o fornecedor toma para si, 

literalmente, o objeto mediato do contrato e o deposita em mãos de terceiro, 

sobretudo por ele escolhido, passa a ser o responsável pelo que venha a acontecer 

com esse objeto, porque essa responsabilidade se relaciona com a prestação do 

serviço contratado propriamente dito.
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Aduz, nessa linha, que se houve algum dano no veículo sob a guarda da 

recorrida, mesmo que guarda indireta, independentemente de haver culpa, ou se 

o prazo na reparação do veículo foi extrapolado, será a seguradora responsável 

pela reparação dos prejuízos que esses fatos tenham causado ao consumidor.

O recorrente argumenta que não teve opção de escolha do local onde 

seriam feitos os reparos no veículo acidentado e que essa escolha fi cou a cargo 

da seguradora.

Defende que a responsabilidade da seguradora pelos danos causados 

a seu veículo não exclui a responsabilidade da concessionária/oficina, 

diferentemente do que afi rmou o acórdão recorrido, pois, perante o consumidor, 

a responsabilidade de uma parte não exclui a da outra.

Acrescenta que, ao fi rmar um contrato de seguro, o consumidor paga a 

prestação estipulada em busca da tranquilidade de ter a restituição da coisa, sua 

substituição ou reparação, nos casos em que haja perda ou avaria e em prazo 

razoável, especifi cado em contrato.

Arremata que a violação aos arts. 51, IV do CDC e 402 do Código 

Civil se verificou no momento em que o acórdão deixou de reconhecer a 

responsabilidade objetiva da recorrida e não concedeu o reembolso dos valores 

dos objetos furtados, nem mesmo a indenização requerida a título de lucros 

cessantes.

Ressalta que a paralisação do caminhão para reparo, por longo tempo, 

muito maior que o prazo contratualmente previsto, indubitavelmente, acarretou 

prejuízos decorrentes de lucros cessantes não auferidos.

Assevera que os juros de mora devem incidir a partir do momento que 

a recorrida deixou de cumprir o contrato e de prestar o serviço no prazo 

estipulado, não da citação, como determinado pelo acórdão.

Alega divergência jurisprudencial com acórdão proferido em recurso 

especial julgado por esta Egrégia Turma, quanto ao fato de serem devidos lucros 

cessantes pela seguradora em caso de descumprimento do contrato que causa 

danos adicionais ao segurado.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial pela Real Previdência 

e Seguros S.A. (fl s. 361-365).

O recurso especial recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem 

(fl s. 367-370), ascendendo a esta Corte por meio de provimento do agravo de 

instrumento interposto (fl s. 416).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. A principal controvérsia 

dos autos consiste em delimitar a extensão da responsabilidade da seguradora 

no contrato de seguro de dano, porque houve depreciações sofridas pelo veículo 

segurado (quebra de para-brisa e furto de acessório), danos não experimentados 

em consequência do sinistro, mas ocorridos quando o bem estava sob a guarda 

de ofi cina credenciada e indicada pela seguradora para a realização dos reparos.

Quanto à responsabilidade da seguradora, manifestou-se à sentença nos 

seguintes termos (fl s. 181-183):

Inquestionável, por sua vez, que a, seguradora se responsabilizou pelo 

conserto do caminhão perante o consumidor fi nal, obrigando-se a entregá-lo em 

perfeitas condições na eventualidade de sinistro ocorrer.

Portanto, os problemas ocorridos perante as oficinas autorizadas, seja com a 

perda de acessórios, do veículo sinistrado, seja com a demora no conserto, são de 

responsabilidade exclusiva do fornecedor de serviços.

A fi nalidade do seguro é clara e qualquer tentativa de o fornecedor se eximir dessa 

responsabilidade constitui, claramente, não apenas o inadimplemento contratual 

mas também a ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, e o exercício de prática abusiva.

Diante disso, vislumbra-se do conjunto probatório que o tacógrafo e o pára-brisa 

traseiro chegaram intactos à primeira ofi cina, mas posteriormente houve a subtração 

do primeiro e a avaria do segundo, conforme documentos de fl s. 19 e 27.

Por conseguinte, a seguradora deverá arcar com tais prejuízos (corroborados pelas 

notas de fl s. 32/35), posto que é desinfl uente, para o consumidor fi nal quem praticou 

tais atos em face da obrigação da seguradora de reparar os danos em virtude do 

sinistro. Isso não impede, todavia, que o fornecedor obtenha o devido ressarcimento 

em via de regresso do efetivo causador do dano.

(...)

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado Paraná afastou a 

responsabilidade da Seguradora, em síntese, por entender que os danos ao 

veículo do recorrente foram causados pela concessionária ou ofi cina onde eram 

feitos os reparos, devendo esta arcar com os prejuízos causados ao segurado. 

Confi ram-se os termos do acórdão, no ponto que interessa (fl s. 268-272):

No que, concerne ao “desaparecimento do tacógrafo, ocorrido 

reconhecidamente quando o veículo estava sob a custódia” da concessionária 

Conterrânea (contestação, fl s. 49), sustenta a recorrente: “... Omissis Não há dúvida 
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que incorreu em equívoco o Juiz Singular, visto que as verbas, pleiteadas ao 

conserto... do tacógrafo não são de responsabilidade da Seguradora, porquanto 

a própria inicial deixa claro que tais prejuízos decorreram quando o veículo 

estava sob a custódia da concessionária autorizada da marca Scania (Conterrânea 

Veículos Pesados Ltda.), excluindo o “dever de indenizar da Cia Seguradora com 

espeque no parágrafo terceiro, inciso II do dispositivo invocado na r. sentença 

apelada” (apelo fl s. 170).

Consta ao teor vestibular:

Na data de 21.10.2002, quando da entrada do veículo do autor na oficina da 

concessionária Conterrânea, foi realizada uma vistoria (check list), na qual constatou-

se que o referido caminhão continha um tacógrafo e estava com o pára-brisa traseiro 

intacto...”

“Ocorre que em 1º.11.2002 a Concessionária Conterrânea enviou uma carta à 

Requerida..., informado-lhe que não realizaria os reparos no caminhão do autor, 

sob o argumento de que o valor aprovado para estes consertos era insufi ciente. 

Em decorrência disso, na data de 14.11.2002 a Requerida providenciou a remoção 

do caminhão do autor para outra oficina autorizada, a oficina Rodoforte Peças 

Serviços e Implementos Rodoviários Ltda., para que esta ofi cina efetuasse o conserto 

..., sendo que antes, desta remoção foi realizada uma nova vistoria no veículo do 

autor...”

“Nesta segunda vistoria..., constatou-se que o pára-brisa traseiro, que, 

anteriormente estava intacto, agora estava quebrado, bem como que faltava 

o tacógrafo do veículo do autor. Diante destes acontecimentos na oficina da 

concessionária Conterrânea a empresa Portalseg-Adm. Corretora de Seguros, 

a qual presta serviços à Requerida, enviou uma correspondência a esta 

concessionária..., notificando-a destes acontecimentos e informando que 

aguardava uma providência”, acorde fl s. 27/28 autos.

“Nas datas de 02.01.2003 e 28.01.2003 os funcionários da Requerida e 

das empresas vinculadas à Requerida trocaram e-mails..., que comprovam o 

desaparecimento do tacógrafo e a destruição do para-brisa traseiro do veículo do 

autor pela ofi cina da Concessionária Conterrânea”.

“Diante da inércia da concessionária Conterrânea e considerando, as fortes 

evidencias de que a ofi cina desta concessionária foi a responsável tanto pelo 

desaparecimento do tacógrafo, como pela destruição do pára-brisa traseiro 

do veículo do autor, o motorista autor compareceu ao ... 6º Distrito Policial de 

Fortaleza e noticiou o furto do tacógrafo e do dano causado no para-brisa traseiro, 

conforme consta no Boletim de Ocorrência em anexo...” (B.O. fl s. 30).

“Note-se que o desaparecimento do tacógrafo, bem como a destruição do pára-

brisa traseiro, se deu nas dependências, da concessionária indicada pela Requerida...” 

(fl s. 04/05).

E, ocorrendo o desaparecimento do tacógrafo nas dependências da concessionária 

Conterrânea, não há como imputar a seguradora apelante respectiva indenização.
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Dispõe o art. 186 do CCB atual: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar, direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Ainda, teor da Súmula 130 do STJ, símile: “A empresa responde perante o cliente, 

pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

No caso ‘sub judice’, o proprietário confi ou seu veículo à concessionária autorizada 

para revisão e reparos, ocorreu o depósito e consequentemente a responsabilidade 

do estabelecimento pelo furto ou outro qualquer dano causado no veículo.

(...)

Ademais, verifi ca-se como fi nalidade securitária (fl s. 85, reportada ao ‘decisum’, 

fl s. 159): “A reposição de um bem roubado ou destruído total ou parcialmente por 

sinistro e/ou indenização pela ocorrência de doença, acidente, invalidez ou morte 

do individuo segurado”.

E, ao supra, observa-se que não houve roubo do tacógrafo, na acepção jurídica 

da palavra (“subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave 

ameaça ou violência a pessoa..., CP, art. 159), mas tão somente ‘furto’ (“subtrair, 

para si ou para outrem, coisa alheia móvel”, CP, art. 155), não sendo crível supor 

que o desaparecimento do tacógrafo nas dependências da concessionária 

caracteriza ‘roubo’.

Alie-se ao supra, expressa disposição ao intróito securitário (fl s. 07): “Roubo 

- subtração do bem segurado mediante grave ameaça ou violência à pessoa 

ou ainda, a eliminação de resistência da mesma por qualquer meio. O roubo é 

considerado pela seguradora quando registrado em boletim de ocorrência e 

instaurado inquérito policial”.

Assim, ao próprio teor securitário, descaracterizada responsabilização da 

seguradora pelo desaparecimento do tacógrafo; bem como respectiva 

indenização, acolhendo prestígio o apelo ao aspecto.

São incontroversos, pois, da moldura fática delineada pelas instâncias 

ordinárias, a existência de acidente envolvendo o veículo do ora recorrente, 

autor da ação reparatória; existência de contrato de seguro de danos, cujo objeto 

segurado era o referido veículo; acionamento da Seguradora, ré, aqui recorrida 

para cobertura dos reparos necessários; furto de tacógrafo que se encontrava 

no veículo segurado, quando sob a guarda da ofi cina credenciada; danos aos 

para-brisas dianteiro e traseiro no período em que o veículo se encontrava sob 

guarda da mesma ofi cina, tendo sido o veículo levado para lá por providência da 

seguradora; reparos que duraram 102 (cento e dois) dias, 72 (setenta e dois) dias 

a mais que o previsto contratualmente.
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3. Nesse passo, em maio de 2012, esta Egrégia Turma julgou recurso 

especial cuja controvérsia muito se assemelha a ora apresentada, sob a relatoria 

do eminente Ministro Raul Araújo. Com efeito, no REsp n. 827.833/MG, a 

controvérsia sob análise dizia respeito à responsabilidade solidária da seguradora, 

perante o segurado, pela má prestação do serviço por oficina automotiva 

credenciada ou indicada pela seguradora, para conserto de veículo sinistrado.

No caso concreto daqueles autos, a recorrente, após receber o veículo 

reparado por ofi cina credenciada pela seguradora, percebeu diversos problemas 

decorrentes da má execução do serviço realizado, tais como, defeito no alinhamento, 

que provocava um desvio para a direita, obrigando a manter o volante em posição 

inadequada para que o veículo transitasse em linha reta. Por tais motivos, 

a recorrente ajuizou ação de indenização para compelir a ré-seguradora a 

providenciar o reparo de seu veículo e, caso isso não fosse possível, condená-la a 

uma indenização por danos materiais.

Naquela oportunidade, a Quarta Turma entendeu que a seguradora devia 

ser responsabilizada, solidariamente, pela má prestação do serviço pela ofi cina 

credenciada, determinando, nessa esteira, a obrigação de custear o novo reparo 

no veículo segurado ou a indenização dos danos materiais equivalente.

Dessarte, aplicando as normas de proteção e defesa do consumidor, na 

medida em que foi reconhecida relação de consumo, entre o segurado, na 

condição de destinatário fi nal do serviço securitário, e a seguradora, na qualidade 

de fornecedora desse serviço, afi rmou o preclaro Relator que “a seguradora 

de seguro de responsabilidade civil, na condição de fornecedora, responde 

solidariamente perante o consumidor pelos defeitos na prestação dos serviços 

por parte da ofi cina que credenciou ou indicou, pois, ao fazer tal indicação ao 

segurado, estende sua responsabilidade também aos consertos realizados pela 

credenciada”.

Confi ra-se, abaixo, a ementa do julgado mencionado:

Recurso especial. Civil e Consumidor. Contrato de seguro de responsabilidade 

civil. Sinistro em automóvel. Cobertura. Conserto realizado por oficina 

credenciada ou indicada pela seguradora. Defeito no serviço prestado pela 

oficina. Responsabilidade solidária da seguradora e da oficina credenciada. 

Reconhecimento. Danos materiais acolhidos. Danos morais rejeitados. Recurso 

parcialmente provido.

1. A seguradora de seguro de responsabilidade civil, na condição de 

fornecedora, responde solidariamente perante o consumidor pelos danos 
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materiais decorrentes de defeitos na prestação dos serviços por parte da ofi cina 

que credenciou ou indicou, pois, ao fazer tal indicação ao segurado, estende 

sua responsabilidade também aos consertos realizados pela credenciada, nos 

termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34 do Código de Defesa do 

Consumidor.

2. São plenamente aplicáveis as normas de proteção e defesa do consumidor, 

na medida em que se trata de relação de consumo, em decorrência tanto de 

disposição legal (CDC, art. 3º, § 2º) como da natureza da relação estabelecida, de 

nítida assimetria contratual, entre o segurado, na condição de destinatário fi nal 

do serviço securitário, e a seguradora, na qualidade de fornecedora desse serviço.

3. O ato de credenciamento ou de indicação de oficinas como aptas a 

proporcionar ao segurado um serviço adequado no conserto do objeto segurado 

sinistrado não é uma simples gentileza ou comodidade proporcionada pela 

seguradora ao segurado. Esse credenciamento ou indicação se faz após um 

prévio acerto entre a seguradora e a ofi cina, em que certamente ajustam essas 

sociedades empresárias vantagens recíprocas, tais como captação de mais 

clientela pela ofi cina e concessão por esta de descontos nos preços dos serviços 

de reparos cobrados das seguradoras. Passa, então, a existir entre a seguradora e 

a ofi cina credenciada ou indicada uma relação institucional, de trato duradouro, 

baseada em ajuste vantajoso para ambas.

4. O simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, 

por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível 

de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida 

social, embora não desejável. No caso em exame, não se vislumbra nenhuma 

excepcionalidade apta a tornar justifi cável essa reparação.

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 827.833/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

24.04.2012, DJe 16.05.2012)

4. No caso agora analisado há uma sutil diferença em relação ao precedente 

mencionado. Todavia, a meu ver, a solução desta contenda não deve afastar-se da 

alcançada no julgamento do REsp n. 827.833/MG.

De fato, o que diferencia os recursos em comento é o tipo de dano 

experimentado pelo consumidor/segurado: no julgado de 2012, os danos eram 

oriundos do serviço mal prestado pela ofi cina credenciada pela seguradora. O 

veículo que deveria ser reparado apresentou problemas de performance antes 

não existentes, justamente pela má execução do serviço de ofi cina. No julgamento 

do recurso que ora se analisa, não houve sequer prestação do serviço de reparo 

do veículo pela ofi cina. Os danos são fruto de furto e depredação ocorridos na 

ofi cina indicada pela seguradora.
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A situação ora em julgamento, a meu juízo, não encontra solução na teoria 

geral dos contratos de seguros, porque a indenização perseguida pelo recorrente 

não é a derivada do pacto de cobertura existente entre as partes, mas sim de 

responsabilidade por dano externo, que se pretende ver reconhecida em relação 

à seguradora.

Com efeito, a responsabilidade do segurador, afi rmada pelo recorrente, 

pelos danos havidos em seu veículo, após a ocorrência do sinistro, quais sejam, 

furto do tacógrafo e depredação dos para-brisas, não se relaciona diretamente 

com o contrato de seguro, não se trata de prevista na apólice que se trata.

De outra forma, o dever da seguradora de indenizar os prejuízos 

mencionados e a obrigação que se pretende ver reconhecida, de providenciar 

o retorno do veículo ao estado em que se encontrava no momento em que 

foi entregue à ofi cina onde seriam realizados os reparos referentes ao sinistro, 

relacionam-se ao dever geral de cautela que se exige em relação aos bens de 

outrem.

Nessa esteira, e nos termos do raciocínio apresentado no julgamento do 

já referido REsp n. 827.833/MG, de relatoria do Ministro Raul Araújo, é que 

se afi rma que o credenciamento ou indicação de ofi cinas e concessionárias 

como aptas à prestação do serviço necessário ao reparo do bem sinistrado ao 

segurado induz o consumidor ao pensamento de que a empresa escolhida pela 

seguradora lhe oferecerá serviço justo e de boa qualidade e que, por esse motivo, 

foi escolhida pela seguradora.

Nessa linha, nasce a responsabilidade objetiva da Seguradora perante 

o consumidor Segurado, em relação aos serviços prestados por aquela que 

efetivamente os executa, existindo, é verdade, na relação interna, seguradora-

ofi cina, direito de regresso contra a causadora dos danos, agente direta do 

serviço defeituoso.

No caso dos autos, ainda que os danos ao veículo segurado não se 

relacionem com os serviços de mecânica, funilaria ou de qualquer outra espécie 

que necessitasse o caminhão acidentado, ainda que os danos não derivem dos 

serviços próprios de ofi cina, é nítida a responsabilidade da seguradora, diante 

da teoria da guarda por parte daquela e pela má escolha da concessionária 

credenciada.

É que, a meu ver, não pode haver dúvidas quanto ao fato de que a partir do 

momento em que o bem segurado, veículo, é encaminhado à ofi cina cadastrada 

da seguradora, vinculada a ela, deixa o segurado de ter qualquer poder sobre o 
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destino daquele veículo, que sai de sua guarda e passa, ainda que indiretamente, 

para o controle da seguradora.

Decerto que a partir do momento em que o consumidor entrega seu 

veículo à concessionária para reparo, ele confi a naquela empresa, tanto no que 

respeita aos serviços que serão prestados diretamente no bem, quanto à guarda e 

incolumidade daquele mesmo bem e, dessa maneira, parece claro que o contrato 

de depósito encontra-se unido ao de prestação de serviço, porque imprescindível 

a permanência do bem no estabelecimento onde se efetuarão os consertos.

Na trilha desse entendimento, é de se ressaltar que por mais que o objeto 

do seguro seja especifi camente a reparação dos danos que o veículo venha a 

sofrer com a ocorrência do sinistro, não se pode negar que, para a prestação desse 

objeto há a necessidade da prestação de outros tantos serviços importantes para 

a realização do objeto principal (reparação), tais como a guarda ou o depósito do 

bem, como no caso dos autos.

No ponto, é possível dizer que o Código Civil, em seu artigo 629, estabelece, 

de forma clara, o dever de guarda sobre o objeto depositado, bem como sobre 

a obrigação de restituir o bem da mesma forma que foi deixado, ou seja, neste 

dispositivo resta incontroverso que a não devolução do objeto importará na 

incidência da responsabilidade civil. Confi ra-se:

Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa 

depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem 

como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.

Nesses exatos termos, há outro julgado da Quarta Turma, sob a relatoria 

do preclaro Ministro Aldir Passarinho Junior, em caso em que se analisava a 

responsabilidade por roubo de automóvel, quando em reparo em empresa de 

capotaria, cujas palavras merecem transcrição pela clareza e precisão:

Com efeito, quando o reparo da coisa realiza-se no estabelecimento do próprio 

prestador do serviço, opera-se, concomitantemente à prestação do serviço 

propriamente dito, um contrato de depósito, em que o bem a ser consertado é 

confi ado à guarda do contratado, até a sua restituição ao dono. Ele deve, tal como 

estabelecido no pré-falado art. 1.266, cuidar da coisa como se sua fosse, empregando 

a diligência necessária à sua conservação e cuidado.

No caso de um estabelecimento comercial como uma ofi cina de automóveis, 

justamente porque o valor dos bens depositados é elevado, é inerente ao risco da 

atividade a tomada de cuidados para evitar os danos, ainda que decorram de caso 

fortuito. Fogo, furtos e roubos, etc, são acontecimentos previsíveis, e pelos quais o 
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prestador do serviço deve responder e, precipuamente, acautelar-se ao máximo, 

inclusive pela realização de seguro que cubra os danos potencialmente prováveis. 

Um roubo a mão armada é previsível, em especial em lugares que trabalham de 

portas abertas, como na hipótese dos autos.

Abaixo, ementa do julgado:

Civil. Ação de indenização. Roubo de veículo no interior de ofi cina de reparo. 

Caso fortuito. Não confi guração. Previsibilidade do fato. Ressarcimento devido.

I. O estabelecimento comercial que recebe o veículo para reparo em suas 

instalações é responsável pela sua guarda com integridade e segurança, não se 

confi gurando como excludente da obrigação de indenizar a ocorrência de roubo 

mediante constrangimento por armas de fogo, por se cuidar de fato previsível em 

negócio dessa espécie, que implica na manutenção de loja de acesso fácil, onde 

se acham automóveis e equipamentos de valor.

II. Recurso conhecido e provido, para determinar o ressarcimento do prejuízo 

sofrido pelo cliente com o desaparecimento do veículo confi ado à empresa ré.

(REsp 218.470/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado 

em 27.03.2001, DJ 20.08.2001)

Cumpre mencionar, ainda, o art. 775 do CC/2002, que, apesar de se dirigir, 

preferencialmente, ao corretores de seguro, segundo a doutrina, indica, em seu 

dispositivo, redação que se acrescenta à fundamentação apresentada:

Art. 775. Os agentes autorizados do segurador presumem-se seus 

representantes para todos os atos relativos aos contratos que agenciarem.

Na lição de Cláudio Luiz Bueno de Godoy, a regra geral contida no 

dispositivo, consigna que o segurador responderá pelos atos de todos quantos 

ajam em seu nome, sejam prestadores de serviço, agentes ou prepostos. E 

acrescenta:

Nada mais, a rigor, que os pressupostos comuns de aplicação da teoria da 

aparência, ou da representação aparente: situação de justifi cada putatividade, 

mas forjada mediante alguma contribuição, participação ou mesmo negligência 

do responsável, no caso o segurador. Cuida-se, afi nal, de tutelar a justa confi ança 

despertada, porém, de algum modo por causa atribuível ou imputável a quem 

vier a ser atingido ou prejudicado em consequência da mesma tutela. (p. 752)

Nessa linha, eleitas pela seguradora determinadas ofi cinas como aptas, em 

tese, a realizarem os serviços de modo correto e adequado, o risco por inexecução 
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ou execução defeituosa deve ser assumido pela seguradora, nos termos do art. 14 

do CDC.

No caso concreto, o furto do tacógrafo e a destruição do para-brisa devem 

ser considerados má prestação do serviço, porque representaram falha na guarda 

do bem, o defeito na conservação do veículo, da qual não se pode descuidar a 

contratante na realização de sua prestação.

É ocioso dizer que a responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do 

CDC) é uma particular hipótese de responsabilidade civil, cujo cerne conceitual 

se hospeda na ideia de “indenizar um dano” - decerto um dano novo, nascido 

de um descumprimento de obrigações preexistentes (contratual ou legal) -, 

não se buscando com o recurso à responsabilidade civil, o cumprimento de tais 

obrigações inadimplidas. Quanto a essas, a pretensão seria de “fazer”, “não fazer” 

ou de “pagar quantia certa” preestabelecida, mas não de indenizar.

No particular, Pontes de Miranda, citado por Aguiar Dias, expõe com 

precisão que a responsabilidade civil - o dever de indenizar, recompor o dano 

causado -, é obrigação nova, que não se confunde com a obrigação (contratual 

ou legal) anteriormente violada:

É preciso, para ser ato ilícito (no sentido restrito do capítulo), que produza 

obrigação independente, isto é, invada a esfera dos direitos que de modo geral 

competem ao titular. O ato ilícito estabelece de si e originariamente o vínculo de 

obrigação. Quer dizer: exclui-se da matéria, que devemos versar, tudo quanto não 

produzir aquela obrigação independente, oriunda da invasão da esfera jurídica de 

outrem. Assim, o conceito de ato ilícito não pode ser equiparado ao de violação 

de direito (sentido geral), de que nascem todas as ações e exceções, não pode 

ser assimilável ao de certas perdas de direitos, impostas como conseqüência 

de se haver infringido a lei, nem tampouco com as penas em geral: não 

poderia confundir-se com modifi cação ou rechaço (digamos assim) de relações 

obrigacionais já existentes

(Apud. DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 11. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2006, p. 563)

Com efeito, a meu juízo está confi gurado o ato ilícito, consistente na 

prestação de serviço defeituoso, e os danos experimentados pelo consumidor, 

razão pela qual a responsabilidade civil do fornecedor se impõe, nos termos do 

art. 14 do CDC.

Seguindo nessa trilha de ideias, “somente quando o segurado escolhe 

livremente a ofi cina, seja porque opta por uma não credenciada, seja porque 
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a seguradora não faz nenhuma indicação ou credenciamento, fi ca afastada a 

responsabilidade da seguradora por defeito na prestação dos serviços de reparo 

do veículo, fi cando a responsabilidade restrita ao serviço securitário, observados 

os limites das coberturas avençadas” (REsp 827.833/MG, Rel. Ministro Raul 

Araújo, Quarta Turma, julgado em 24.04.2012, DJe 16.05.2012).

5. O recorrente reclama, ainda, o fato de o acórdão recorrido não ter 

concedido a indenização requerida a título de lucros cessantes. Ressalta que a 

paralisação do caminhão para reparo, por longo tempo, muito maior que o prazo 

contratualmente previsto, indubitavelmente, acarretou prejuízos decorrentes de 

lucros cessantes não auferidos.

No que respeita ao ponto, considerou a sentença, conforme se reproduz:

O requerente ainda postula a indenização por lucros cessantes em razão 

da demora no conserto do caminhão, o qual fi cou parado por 102 dias. Nesse 

diapasão dispõe a cláusula 9 das condições gerais do seguro:

O pagamento da indenização será efetuado no prazo máximo de 30 

(trinta) dias após o segurado apresentar todos os documentos requeridos 

pela seguradora. A indenização poderá ser feita em dinheiro ou, no caso de 

bens materiais, através de reparação dos danos, ou ainda, reposição do bem 

por outro da mesma espécie e tipo, a critério da seguradora. fl s. 87.

Como se observa da condição contratual acima, a seguradora garante ao 

consumidor a reparação no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Inexiste também 

qualquer ressalva sobre eventual difi culdade, no conserto que poderia dilatar 

aquele prazo.

Reafirma-se, ainda, que a recusa da primeira oficina para proceder aos 

consertos e a conseqüente demora, na reparação não prevalece em face do autor. 

A ré se obrigou ao resultado específi co de indenizar no prazo de 30 (trinta) dias, o 

que não foi cumprido.

No mais, o documento, de fl s. 22 revela que era plenamente possível o conserto 

das avarias no prazo de 20 (vinte) dias úteis.

Em relação à existência dos lucros cessantes, estes são inegáveis em razão 

da finalidade precípua do caminhão, ou seja, transportar carga mediante 

remuneração. Sem dúvida que a paralisação indevida do veículo acarretou 

prejuízos decorrentes de lucros não auferidos.

A indenização, todavia, não deverá abranger os 102 (cento e dois) dias de 

paralisação - fato incontroverso -, mas sim 72 (setenta e dois) dias, porquanto os 

primeiros 30 (trinta) dias correspondiam ao prazo para a seguradora reparar o 

caminhão...
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O acórdão paranaense, por sua vez, pontuou (fl . 272):

Relativamente aos lucros cessantes, correto teor, recursal: “a Cia. Seguradora 

está amparada pela cláusula 04, das condições gerais em poder do autor/apelado, 

juntamente com a apólice de seguro, as quais regem o seguro contratado, 

mencionando entre o rol de riscos excluídos os lucros cessantes” (fl s. 173).

De fato, a apólice securitária (fl s. 17). Compreende colisão, incêndio, roubo, 

danos materiais, danos corporais, morte e invalidez permanente, ressalvando 

a cláusula primeira contratual: “A reposição de um bem material roubado ou 

destruído total ou parcialmente por sinistro e/ou indenização pela ocorrência de 

doença, acidente, invalidez ou morte do indivíduo segurado”

Ainda, cláusula 04 contratual: “Os riscos que o seguro não cobre: (...) Lucros 

cessantes” (fl s. 85).

Portanto, em que pese submissa a relação securitária ao CDC, não se mostra 

ajustada, mesmo ao lume da Lei n. 8.078/1990, entender compreendida a 

reposição a título de lucros cessantes, diante teor aos arts. 757, ‘caput’ e 776, CCB 

atual, reportados.

Penso que, uma vez mais, o recorrente está com a razão.

É que já decidiu esta Corte, em situação semelhante, que, a seguradora, 

ao descumprir o contrato, causando danos adicionais ao segurado, 

impossibilitando-o, por isso, de retomar suas atividades normais, responde por 

lucros cessantes.

Nesse sentido, confi ram-se:

Recurso especial. Seguro. Atraso no pagamento dos valores devidos pela 

seguradora. Lucros cessantes. Ocorrência. Precedentes desta Corte Superior. 

Recurso não conhecido.

1. Já decidiu esta Corte que, descumprindo a seguradora o contrato, causando 

danos adicionais ao segurado, que por isso fi ca impossibilitado de retomar suas 

atividades normais, são devidos lucros cessantes.

2. No que toca à alegada divergência, observa-se, na espécie, a incidência do 

enunciado sumular n. 83/STJ.

3. Recurso especial não conhecido.

(REsp 593.196/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado 

em 04.12.2007, DJ 17.12.2007, p. 176)

Seguro. Inadimplemento da seguradora. Lucros cessantes. Cabimento.

- A seguradora é obrigada ao pagamento da indenização dos danos 

provocados por sinistro contemplado na apólice, nas condições contratadas. 
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Porém, se do descumprimento do contrato pela seguradora surgem danos ao 

segurado, que por isso fi ca impossibilitado de retomar suas atividades normais, 

por esse dano provocado pelo seu indimplemento responde a seguradora. 

Deferimento de parcela que, nas instâncias ordinárias, foi defi nida como sendo de 

lucros cessantes.

Recurso não conhecido.

(REsp 285.702/RS, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado 

em 29.05.2001, DJ 20.08.2001, p. 474)

Conforme se percebe, o raciocínio realizado nos julgamentos colacionados 

parte da premissa de que são coisas diferentes a exclusão dos lucros cessantes 

relativos ao prazo expressamente previsto em contrato como adequado e 

razoável ao reparo do veículo segurado e a consideração dos lucros cessantes em 

relação ao período de dias de reparo que ultrapassa o prazo contratual, porque 

este deixa de ser um prazo “permitido”.

Uma coisa é certa: a seguradora, ou qualquer empresa por ela, necessita de 

determinado prazo para realização dos serviços de reposição no bem sinistrado. 

Em relação a este interregno, viável a estipulação contratual que afasta a 

indenização dos lucros cessantes.

Outra coisa bem diferente serão os lucros cessantes relativos ao tempo em 

que a seguradora protrai a reparação do bem, irrazoável e injustifi cadamente, do 

ponto de vista do segurado. É que a obrigação de pagar os lucros cessantes se 

fundamenta, aqui sim, no descumprimento do contrato, verifi cado na imposição 

de prazo exagerado (102 dias) para reparo do sinistro, que teria levado, segundo 

as instâncias ordinárias, à impossibilidade de retomada de seu trabalho pelo 

segurado.

Na verdade, os lucros cessantes visam apenas corrigir a relação que se 

tornou defeituosa, uma vez que deixou a seguradora de agir de modo sufi ciente 

a satisfazer o interesse segurado, quando deveria colocá-lo em condições de 

retornar a normalidade dos seus negócios. Com o pagamento da indenização 

a esse título, a seguradora estará reparando o dano que decorre não do sinistro, 

mas do inadimplemento da obrigação contratual de pagar a tempo e modo. 

Não pagando, ou pagando menos, deu causa ao agravamento do dano e à 

responsabilidade pelo que se denominou de lucros cessantes.

Por esses fundamentos, penso deva ser restabelecida a sentença nesse 

ponto, que fi xou o prazo de 72 (setenta e dois dias) para o cálculo dos lucros 

cessantes, porque esses os dias que excederam o prazo contratualmente acertado 

para ocorrer os reparos, o que será apurado em liquidação por artigos.
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6. O recorrente impugna, ainda, o fato de o acórdão ter determinado a 

incidência de juros de mora a partir da citação. Assevera que a situação em 

análise cuida de ato ilícito, porque praticado com infração a um dever e do qual 

resultou dano a outrem. Afi rma que os juros são devidos do momento em que a 

recorrida deixou de cumprir o contrato e prestar o serviço no prazo estipulado, 

pois desde então esteve em mora.

Sem razão, nesse ponto, o apelo. Isto porque os juros moratórios fi xados 

pelas instâncias ordinárias dizem respeito aos lucros cessantes e o termo inicial 

determinado foi a data da citação, nos moldes do artigo 405 do Código Civil, 

por ser contratual, especifi camente, a relação ensejadora daquela condenação.

Nesse sentido:

Processual Civil. Responsabilidade civil. Agravo regimental no recurso 

especial. Ação de indenização. Contrato de prestação de serviços de extração 

e carregamento de toras e resíduos de Pinnus. Análise de cláusula contratual. 

Lucros cessantes. Sumulas n. 5 e 7 do STJ. Juros moratórios. Citação. Correção 

monetária. Súmula n. 43/STJ.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que demandem o 

revolvimento de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, 

em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

2. Os juros moratórios, em sede de responsabilidade contratual, fl uem a partir 

da citação. Precedentes.

3. O termo inicial da correção monetária aplicável nos casos de indenização 

por danos materiais conta-se da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 

n. 43/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.176.131/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta 

Turma, julgado em 21.02.2013, DJe 04.03.2013)

Agravo regimental no recurso especial. Autos de agravo de instrumento, o qual 

foi parcialmente provido na origem, a fi m de determinar a incidência de juros de 

mora a partir da citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo no tocante 

a lucros cessantes atinentes à relação contratual. Decisão monocrática negando 

seguimento ao apelo extremo. Insurgência da executada.

1. Alegada ofensa à coisa julgada. 1.1. No âmbito de liquidação de sentença, 

revela-se inviável a adoção de critérios de correção monetária e de juros 

moratórios diversos daqueles expressamente fi xados no título executivo, sob 

pena de ofensa à imutabilidade da coisa julgada. 1.2. No caso concreto, consoante 

assente pelo Tribunal de origem, o título executivo não tratara, de forma 

específi ca, sobre os parâmetros de incidência dos juros de mora e da correção 
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monetária atinentes aos lucros cessantes, razão pela qual não confi gurada coisa 

julgada acerca das aludidas verbas acessórias. 1.3. Incidência dos juros de mora 

a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil (por ser contratual a 

relação ensejadora da condenação por dano material), e da correção monetária a 

partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ). Precedentes. Incidência da Súmula 83/

STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.444.804/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado 

em 20.08.2015, DJe 28.08.2015)

7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para 

reconhecer a responsabilidade da seguradora recorrida pela reparação dos danos 

atinentes à reposição do tacógrafo subtraído e o pagamento de indenização 

referente aos lucros cessantes, nos termos delineados pela sentença, que fi ca 

restabelecida, inclusive quanto à determinação de liquidação por artigos.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.599.224-RS (2016/0117871-3)

Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira

Recorrente: Andreia de Lurdes Carvalho Maciel

Advogados: Gabriel Diniz da Costa e outro(s) - RS063407

Ana Paula Ruschel da Cunha e outro(s) - RS055405

Recorrido: Banco Santander Brasil S/A

Advogados: Gabriel Lopes Moreira - RS057313

Giovana Bloise Santarosa - RS077401

Marina Konig Vitola e outro(s) - RS086961

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Inadimplemento contratual. 

Acordo homologado judicialmente. Alienação fi duciária. Veículo 

automotor. Baixa de gravame. Demora. Dano moral. Não 

caracterização.
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1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso 

especial que alega ofensa ao art. 535 do CPC e não demonstra, clara 

e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do 

acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de 

declaração.

2. O inadimplemento contratual gera, ordinariamente, os efeitos 

estabelecidos no art. 389 do Código Civil, segundo o qual, “não 

cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos mais 

juros e atualização monetária segundo índices ofi ciais regularmente 

estabelecidos, e honorários de advogado”.

3. Somente haverá indenização por danos morais se, além do 

descumprimento do contrato, fi car demonstrada circunstância especial 

capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde 

com o mero dissabor.

4. O simples atraso em baixar gravame de alienação fi duciária 

no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, 

dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas 

consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados 

a descumprimento contratual. Nessa linha: REsp n. 1.653.865/RS, 

Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23.5.2017, 

DJe 31.5.2017.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, 

nesta parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Maria 

Isabel Gallotti (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 08 de agosto de 2017 (data do julgamento).

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator

DJe 16.8.2017
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Trata-se de recurso especial 

interposto por Andreia de Lurdes Carvalho Maciel com fundamento no art. 105, 

III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do TJRS assim ementado:

Agravo interno. Decisão monocrática em apelação cível. Pode o Relator, com 

base nas disposições do art. 557, do Código de Processo Civil, negar seguimento 

ou dar provimento a recurso.

Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Demora na 

liberação de gravame sobre veículo. Inexistência de dano moral. O fato descrito 

na exordial não tem relevância jurídica tratando-se de mero dissabor ou 

aborrecimento.

Inexistência de prova, por parte do autor, de ter realmente passado por 

constrangimento grave.

Para haver a indenização pecuniária, a parte autora deveria ter sofrido um 

constrangimento relevante, uma situação difícil, o que, em verdade, não existiu. 

Não trazendo a parte agravante qualquer argumento novo capaz de modifi car o 

entendimento adotado na decisão monocrática hostilizada, apenas reeditando a 

tese anterior, improcede o recurso interposto. Agravo interno não provido. (e-STJ 

fl . 200.)

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-STJ fl s. 228/232).

A recorrente sustenta, preliminarmente, estar caracterizada violação do art. 

535, I e II, do CPC/1973, sob o argumento de que “o acórdão foi omisso no que 

concerne ao não conhecimento da matéria alegada ao longo da lide” (e-STJ fl . 

241).

Afi rma também que “a especial súplica é perfeitamente cabível pela alínea 

‘c’, eis que o v. acórdão acha-se em frontal desacordo com decisões proferidas por 

outros tribunais, em afronta aos artigos 3º, § 2º, 4º, 6º, 14, 29, 39, 43, § 2º, e 51 do 

Código de Defesa do Consumidor, 113, 186, 247, 401, I, 422 e 927 do Código Civil, 

art. 131, 333, I e II, do CPC” (e-STJ fl . 244). Segundo argumenta, a demora no 

levantamento de gravame relativo à alienação fi duciária de automóvel geraria 

dano moral in re ipsa. Indica como paradigmas os seguintes julgados do STJ: 

AgRg no AREsp n. 132.249/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 

de 25.9.2012, e REsp n. 966.416/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira 

Turma, DJe de 1º.7.2010.
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Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl . 287), tendo-se admitido o 

recurso especial na origem (e-STJ fl s. 289/296).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira (Relator): O recurso especial foi 

interposto com fundamento no Código de Processo Civil de 1973, motivo 

por que devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma 

nele prevista, com as interpretações dadas pela jurisprudência desta Corte 

(Enunciado Administrativo n. 2/STJ).

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais, fundada no 

descumprimento de acordo homologado judicialmente nos autos de revisional 

de contrato de fi nanciamento. Em tal acordo, fi cou acertado o levantamento, 

pela instituição fi nanceira, dos depósitos judiciais efetuados e a liberação, em 

favor do autor da revisional, também autor desta ação, do gravame – alienação 

fi duciária – pendente sobre o veículo automotor.

A sentença julgou improcedente o pedido por entender que o 

inadimplemento do acordo não era apto a gerar, por si, dano moral, e que o 

referido descumprimento deveria ser combatido mediante a “postulação de 

medida coercitiva e compensatória, não sendo caso de propor outra demanda 

visando a obter indenização por dano moral” (e-STJ fl . 129).

O acórdão recorrido negou provimento à apelação, considerando, em 

síntese, que os fatos narrados pela autora eram “mero dissabor ou aborrecimento” 

(e-STJ fl . 200), insuscetível de compensação por danos morais. Asseverou, ainda, 

não haver prova da existência de constrangimento grave.

A autora opôs embargos de declaração, alegando haver omissão acerca 

dos “artigos 3º, § 2º, 4º, 6º, 14, 29, 39, 43, § 2º, e 51 do Código de Defesa do 

Consumidor, 113, 186, 247, 401, I, 422 e 927 do Código Civil, art. 131, 333, I e II, 

do CPC” (e-STJ fl . 213). Pediu que o suposto vício fosse sanado, para viabilizar 

o respectivo prequestionamento e o cabimento de recursos para as instâncias 

superiores.

Os aclaratórios foram rejeitados, por ausência de omissão quanto à matéria 

jurídica (e-STJ fl s. 228/232).
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I. Violação do Art. 535 do CPC/1973

A recorrente aponta omissão do aresto proferido nos embargos de 

declaração, mas não particulariza o vício, alegando, de forma genérica, que “o 

acórdão foi omisso no que concerne ao não conhecimento da matéria alegada ao 

longo da lide” (e-STJ fl . 241). Aponta, ainda, o seguinte (e-STJ fl . 242):

Cumpre reiterar que no caso em tela, restaram opostos embargos de 

declaração com vistas a sanar a omissão apontada, no que tange a não aplicação 

dos dispositivos infraconstitucionais suscitados, portanto, foi objeto de decisão 

no acórdão hostilizado e apesar de interpostos embargos de declaração pelo 

recorrente com vistas à manifestação do Colegiado a quo a respeito, remanesceu 

a omissão

A tese recursal não especifi ca quais matérias teriam sido omitidas no 

acórdão, limitando-se à alegação vaga de negativa de prestação jurisdicional, por 

ausência de análise de todas as alegações pretéritas, deduzidas “ao longo da lide”.

Nesse ponto, não há como conhecer do recurso, pois a recorrente deixou de 

pormenorizar sua irresignação, o que atrai o óbice da Súmula n. 284/STF. Nesse 

sentido, os seguintes julgados:

Agravo regimental em agravo de instrumento. Ação ordinária de cobrança. 

Decisão monocrática negando provimento ao reclamo. Insurgência recursal dos 

demandados.

1. O recurso especial que indica violação ao artigo 535 do CPC/1973, mas traz 

somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, é defi ciente 

em sua fundamentação, atraindo o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal 

Federal. Ademais, consoante entendimento fi rmado nesta Corte, o julgador não 

está obrigado a responder, nem se ater a todos os argumentos levantados pelas 

partes, se já tiver motivos sufi cientes para fundamentar sua decisão.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag n. 1.392.541/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado 

em 27.9.2016, DJe 4.10.2016.)

Agravo interno no recurso especial. Ação de indenização. Furto. Imputação. 

Ausência de provas. Posterior. Absolvição. Abuso de direito confi gurado. Reexame. 

Valor indenizatório. Redução. Súmula n. 7/STJ.

1. O recurso especial que indica violação do artigo 535 do Código de Processo 

Civil de 1973, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação 
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jurisdicional, é defi ciente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula n. 

284 do Supremo Tribunal Federal.

(...)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.471.035/PI, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 6.6.2017, DJe 13.6.2017.)

Direito Civil e Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Ação civil pública. Afronta ao art. 535 do CPC não demonstrada. Súmula 

n. 284/STF. Negativa de prestação jurisdicional não confi gurada. Danos morais 

coletivos. Falha na prestação do serviço. Configuração. Reexame de provas. 

Impossibilidade. Valor da indenização. Análise do conjunto fático-probatório dos 

autos. Inadmissibilidade. Súmula n. 7/STJ. Decisão mantida.

1. Considera-se defi ciente a fundamentação do recurso especial que alega 

violação do art. 535 do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual ponto 

omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no 

julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF.

2. Inexiste afronta aos arts. 131, 458, II, 460 e 535, II, do CPC se o acórdão 

recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide. O fato de 

a decisão ser contrária aos interesses da parte recorrente não confi gura negativa 

de prestação jurisdicional.

(...)

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 706.335/RJ, de minha Relatoria, Quarta Turma, julgado em 

24.5.2016, DJe 30.5.2016.)

Agravo regimental no agravo de instrumento. Civil. Cadernetas de poupança. 

Planos econômicos. Violação ao artigo 535. Demonstração no recurso especial 

do ponto em que o acórdão recorrido caiu em vício de omissão. Não ocorrência. 

Planos Bresser e Verão. IPC. Lei de Recursos Especiais Repetitivos. Súmula 83 do 

STJ. Aplicação. Possibilidade.

1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial que 

alega violação do art. 535 do CPC, a teor da Súmula 284 do STF, quando não 

demonstrado, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou 

obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos 

embargos de declaração.

(...)

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag n. 1.401.780/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, 

julgado em 10.11.2015, DJe 25.11.2015.)
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O recurso especial, nessa parte, não merece conhecimento.

II. Dano Moral

O inadimplemento contratual gera, ordinariamente, os efeitos estabelecidos 

no art. 389 do Código Civil: “(...) perdas e danos, mais juros e atualização 

monetária segundo índices ofi ciais regularmente estabelecidos, e honorários de 

advogado”.

Na essência, o descumprimento consiste em um percalço da vida social, um 

aborrecimento, cujos efeitos jurídicos são de ordem patrimonial. Não acarreta, 

necessariamente, lesão a direito da personalidade, passível de ensejar a reparação 

por dano moral.

A propósito, esclarece Sérgio Cavalieri:

O direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade, ou a 

qualquer outro direito de personalidade – todos estão englobados no direito à 

dignidade, verdadeiro fundamento e essência de cada preceito constitucional 

relativo aos direitos da pessoa humana.

Dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do que violação do 

direito à dignidade (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 

2003, pág. 95.)

A jurisprudência está consolidada nessa linha. A título ilustrativo, confi ra-

se o seguinte julgado:

Agravo interno no recurso especial. Seguro de vida em grupo. Recusa de 

pagamento de indenização. Descumprimento contratual. Danos morais. 

Inexistência. Alteração do contexto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 7/

STJ. Agravo não provido.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, 

o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por 

caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de 

surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, 

embora não desejável nos negócios contratados.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, constatou 

que, embora devido o pagamento do seguro de vida, não ficou configurada 

nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da autora, não 

sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais.

3. Infirmar as conclusões do julgado, alterando as premissas fáticas nele 

delineadas para reconhecer a configuração dos danos morais pleiteados, 
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demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que 

encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.553.703/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 15.12.2016, DJe 7.2.2017.)

Também há precedentes desta Corte envolvendo demora na entrega 

de imóvel adquirido na planta. O entendimento está fi rmado no sentido da 

ausência de danos morais decorrentes do mero inadimplemento contratual, 

sendo indispensável que o autor, para obter indenização extrapatrimonial, 

demonstre situação extraordinária, capaz de gerar efetiva lesão moral, diversa de 

simples aborrecimento. Sobre o tema:

Processual Civil. Embargos de declaração no agravo regimental no agravo 

em recurso especial. Recurso manejado sob a égide do NCPC. Regularidade 

processual. Súmula n. 115 do STJ. Afastamento. Agravo regimental no agravo em 

recurso especial. Compra e venda. Imóvel em construção. Atraso na entrega da 

obra. Violação dos arts. 458 e 535 do CPC. Omissão inexistente. Arts. 402, 884 e 

944 do CC/2002. Lucros cessantes devidos. Jurisprudência dominante. Súmula 

n. 568 do STJ. Dispositivos de lei federal. Falta de prequestionamento. Súmula n. 

211 do STJ. Dano moral indenizável. Não ocorrência. Dissídio jurisprudencial não 

comprovado.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado 

Administrativo n. 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9.3.2016: Aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões 

publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de 

admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

[....]

4. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se 

presume, confi gurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, 

devidamente comprovadas, importem em signifi cativa e anormal violação a direito 

da personalidade dos promitentes-compradores, hipótese que não se verifi ca no caso 

vertente. Precedentes.

5. A matéria contida nos arts. 283, 332, 333, I e II, 396, 476, 491, do Código 

Civil e 52 da Lei n. 4.591/1964, tidos por violados, não foi debatida no acórdão 

recorrido, nem nos embargos de declaração, incidindo, no ponto, o óbice contido 

no enunciado da Súmula n. 7 do STJ.

6. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela 

divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos 

e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica 

aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.
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8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Agravo regimental conhecido e parcialmente provido.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 745.577/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira 

Turma, julgado em 23.5.2017, DJe 5.6.2017 – grifei.)

Civil. Agravo regimental no recurso especial. Ação de obrigação c/c indenização 

por danos morais. Atraso na entrega de imóvel. Aborrecimento e dissador. Exame 

das premissas fáticas do acórdão recorrido. Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Não 

incidência.

1. O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos 

morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar 

dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade.

2. A Corte local, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de 

indenização por danos morais, concluiu que o atraso na entrega do imóvel, de 

aproximadamente 9 (nove) meses, por si, frustrou a expectativa do casal de ter um 

lar, causando, consequentemente, transtornos por não ter domicílio próprio. Com 

efeito, o Tribunal de origem apenas superestimou o desconforto, o aborrecimento e a 

frustração da autora, sem apontar, concretamente, situação excepcional específi ca, 

desvinculada dos normais aborrecimentos do contratante que não recebe o imóvel 

no prazo contratual.

3. A orientação adotada na decisão agravada não esbarra no óbice contido no 

enunciado n. 7 da Súmula do STJ, tendo em vista que foram consideradas, apenas, 

as premissas fáticas descritas no acórdão recorrido.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.408.540/MA, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 

12.2.2015, DJe 19.2.2015 – grifei.)

Nada obstante, excepcionalmente, o inadimplemento contratual poderá 

gerar danos morais. Verifi cada circunstância fática cujos efeitos efetivamente 

extrapolem a mera frustração pelo não recebimento do que normalmente se 

espera, é possível concluir pela violação dos direitos inerentes à personalidade, 

exsurgindo direito à respectiva compensação de natureza extrapatrimonial. A 

propósito:

Agravo interno no recurso especial. Plano de saúde. Recusa à cobertura de 

procedimento cirúrgico emergencial, sob alegação de carência. Cláusula abusiva. 

Dano moral confi gurado. Precedentes do STJ. Quantum indenizatório razoável. 

Agravo interno desprovido.

1. É pacífi ca a jurisprudência desta Corte no sentido de que há caracterização 

do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa a cobrir o 
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tratamento médico emergencial ou de urgência, não havendo que se falar em mero 

aborrecimento por inadimplemento contratual.

2. A verba indenizatória fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende 

aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às 

especifi cidades da causa, não destoando do que comumente, em casos análogos, 

tem fi xado este Tribunal Superior.

3. Agravo a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.613.255/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Turma, julgado em 15.12.2016, DJe 2.2.2017 – grifei.)

Direito Civil e Processual Civil. Rescisão contratual. Promessa de compra e 

venda de imóvel. Art. 40, § 2º, da Lei n. 4.591/1964. Não incidência. Particularidade 

do caso concreto. Inadimplemento contratual. Parcelas pagas. Devolução integral. 

Dano moral. Cabimento. Excepcionalidade.

[...] 2. Tendo havido um novo negócio jurídico entre as partes (adquirentes de 

imóvel da falida Encol e a recorrente) - relação jurídica que, efetivamente, deu 

ensejo à presente demanda -, a Carvalho Hosken S/A não assume no litígio posição 

de simples incorporadora ou proprietária do terreno no qual o empreendimento 

imobiliário seria erguido. Assim, mostra-se inaplicável o art. 40, § 2º, da Lei n. 

4.591/1964, que restringe o valor a ser restituído aos promitentes compradores 

pela incorporadora. Bem por essa razão que o mencionado dispositivo legal não 

foi prequestionado, motivo por que incide a Súmula n. 211/STJ.

3. Se a rescisão do contrato de compra e venda decorreu do inadimplemento 

na entrega do imóvel, descabe retenção de percentual pago pelo comprador, 

devendo a restituição das parcelas ser integral.

4. Muito embora seja sólida a jurisprudência segundo a qual o mero 

inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável, reconhece-se 

excepcionalmente a possibilidade da condenação, notadamente quando estão 

em discussão bens jurídicos de especial grandeza, como é o direito a moradia. 

Precedentes.

5. No caso em exame, o contrato foi fi rmado no ano de 1994, com ajuste de novo 

termo de compromisso em 1999, mas até a data do ajuizamento da ação - 2005 -, 

o inadimplemento persistia e o imóvel não havia sido entregue, circunstância que 

revela bem mais que mero dissabor e autoriza, de fato, a condenação por dano moral.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 168.231/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 5.8.2014, DJe 12.8.2014 – grifei.)

Oportuno registrar que, em hipótese similar à destes autos, esta Quarta 

Turma, no julgamento do AgInt no AREsp n. 953.108/RS (Rel. Ministro Raul 
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Araújo, em 14.2.2017, DJe de 22.2.2017), concluiu noutro sentido, isto é, pela 

existência de dano moral em razão da simples demora na baixa do gravame:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Financiamento de veículo. 

Descumprimento de acordo homologado judicialmente. Ausência de baixa do 

gravame no Detran. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Valor 

fi xado em patamar razoável. Termo inicial para incidência dos juros de mora. 

Citação. Agravo não provido.

1. A apuração dos fatos e o exame das provas cabe soberanamente às instâncias 

ordinárias. Porém, a verificação da subsunção dos fatos como delineados no 

acórdão recorrido às normas que regulam a espécie, como na hipótese, é possível 

nesta sede, não esbarrando na censura da Súmula 7/STJ. Precedentes.

2. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido 

de que a demora em promover a baixa do gravame não configura um simples 

descumprimento contratual, o qual acarretaria tão somente um mero dissabor, mas 

verdadeiro dano moral, passível de reparação. Assim, comprovada a ocorrência do 

fato ofensivo, confi gurado estará o dano moral, porquanto in re ipsa. Precedentes.

3. O valor da indenização arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não 

é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos pelo autor, cujo valor 

encontra-se em sintonia com os fi xados ou mantidos por esta Corte em casos 

análogos. Precedentes.

4. Tratando-se de responsabilidade contratual, é pacífico nesta Corte que 

os juros moratórios incidem desde a citação do devedor, conforme previsto no 

artigo 405 do Código Civil de 2002.

5. Agravo interno não provido. (Grifei.)

No referido julgado, quanto à indenização por dano moral vinculada à 

demora na baixa do gravame, o voto do em. Ministro Relator reporta-se aos 

seguintes precedentes: REsp n. 966.416/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, 

Terceira Turma, DJe de 1º.7.2010 (pertinente a dano moral oriundo de gravame 

hipotecário não baixado, citado no presente recurso especial para efeito de 

divergência), AgRg no AREsp n. 651.108/RS, Rel. Ministro João Otávio de 

Noronha, Terceira Turma, DJe de 18.5.2015 (dano moral por demora na baixa 

de gravame no registro de veículo – alienação fi duciária), e AgRg no AREsp 

n. 641.124/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 

18.3.2015 (dano moral resultante, simultaneamente, da manutenção indevida 

de consumidor nos serviços de proteção ao crédito e da demora na baixa de 

gravame no registro de veículo).
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Contudo, o entendimento da eg. Terceira Turma foi superado pelo 

julgamento recente do REsp n. 1.653.865/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, julgado em 23.5.2017, DJe 31.5.2017, cuja ementa será transcrita 

adiante. O precedente da Quarta Turma, por sua vez, proferido no AREsp n. 

641.124/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, possuía dois fundamentos para a 

condenação em danos morais: a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao 

crédito e a demora na baixa do gravame constante no registro do veículo, o que, 

de certo modo, distingue-se do caso de que ora se trata.

No caso em apreço, entendo que a simples demora na baixa da restrição 

no registro do veículo, por si, sem qualquer outro fato atribuidor de caráter 

extraordinário ao descumprimento, não enseja reparação por dano moral.

Com efeito, os fatos narrados na petição inicial, que deram origem à 

presente demanda, podem ser assim resumidos: (i) em ação revisional de 

contrato bancário, as partes, ora litigantes, fi zeram acordo, homologado em julho 

de 2009, arquivando-se os autos em dezembro daquele ano; (ii) o pacto previu, 

de um lado, o levantamento, pela instituição fi nanceira, dos valores depositados 

em juízo e, de outro, a baixa do gravame relativo ao veículo automotor; (iii) após 

o arquivamento, nem o alvará judicial foi levantado pela instituição fi nanceira, 

nem o gravame foi baixado; e, (iv) “ao verifi car a condição cadastral de seu 

automóvel junto ao Detran/RS, a autora, no dia 13 de março de 2012, percebeu 

que a alienação que maculava sua propriedade ainda não foi liberada pelo 

requerido” (e-STJ fl . 3).

Nota-se que, após o arquivamento do feito, as partes não perceberam 

o descumprimento da avença, o que somente foi notado anos depois, em 

consulta ao registro do veículo junto ao órgão de trânsito. Não houve, desse 

modo, nenhuma outra informação ou circunstância que pudesse ser aliada ao 

descumprimento, para caracterizar a efetiva violação da dignidade da autora.

Em situação semelhante, também relacionada à demora em baixar 

gravame de veículo automotor, a eg. Terceira Turma, recentemente, modifi cou 

a orientação adotada em julgados anteriores e concluiu pela ausência de dano 

moral, exatamente porque não haveria afronta aos direitos da personalidade. Eis 

a ementa:

Direito Civil. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais. 

Violação do art. 1.022 do CPC/2015. Ausência. Financimento de veículo com 

alienação fiduciária em garantia. Acordo. Quitação do contrato. Demora na 

liberação do gravame sobre o bem junto ao órgão de trânsito competente. Dano 

moral não caracterizado.
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1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, é de rigor a rejeição dos 

embargos de declaração.

2. A confi guração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a 

direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, 

descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo 

desarrazoado.

3. Desse modo, ausentes circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, 

a simples demora da instituição financeira em, quitado o contrato, providenciar 

a liberação do gravame de alienação fi duciária sobre o veículo junto ao órgão de 

trânsito competente não enseja, por si só, dano moral indenizável.

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.653.865/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

23.5.2017, DJe 31.5.2017 – grifei.)

Extrai-se do voto da eminente Relatora:

18. Entretanto, como já ressaltado, não basta, à caracterização do dano 

moral, o ilícito contratual e os aborrecimentos que lhe são ínsitos, não tendo o 

recorrente, no particular, demonstrado a existência de outros fatores, para além 

da simples demora do recorrido em proceder à baixa do gravame, que lhe tenham 

trazido grave ofensa ou sofrimento. In casu, a omissão da instituição fi nanceira 

sequer impediu a fruição do bem pelo recorrente, limitando-o apenas quanto à 

possibilidade de venda a terceiros de forma plenamente desembaraçada.

19. Ao recorrente caberia, na hipótese, a utilização dos instrumentos previstos 

no ordenamento jurídico para obrigar o recorrido a cumprir sua parte na avença 

– a exemplo da ação de obrigação de fazer, que, inclusive, admite a aplicação de 

meios coercitivos ao cumprimento da prestação – não havendo que se falar em 

dano moral passível de compensação.

Em tais circunstâncias, não há dano moral a ser compensado nos presentes 

autos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.





Terceira Seção





HABEAS CORPUS N. 296.759-RS (2014/0141007-0)

Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz

Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Paciente: Alex Cristiano Cortes

EMENTA

Habeas corpus. Relevância da questão jurídica posta. Afetação 

do writ à Terceira Sessão. Processo Penal. Intimação da Defensoria 

Pública em audiência. Contagem dos prazos. Início. Necessidade de 

remessa dos autos à Instituição. Intimação e contagem de prazo para 

recurso. Distinções. Prerrogativa processual. Natureza das funções 

da Defensoria Pública. Regra de tratamento distinta. Razoabilidade. 

Interpretação dos arts. 4º, V e 44, I, da LC n. 80/1994.

1. A intimação dos atos processuais tem por objetivo dar 

conhecimento ao interessado sobre o ato praticado, permitindo-lhe, 

eventualmente, a ele reagir, em autêntica expressão procedimental do 

princípio do contraditório, o qual se efetiva no plano concreto com a 

participação das partes no desenvolvimento do processo e na formação 

das decisões judiciais, conferindo tanto ao órgão de acusação quanto 

ao de defesa o direito de infl uir, quer com a atividade probatória, 

quer com a apresentação de petições e arrazoados, escritos e orais, na 

formação do convencimento do órgão jurisdicional competente.

2. Na estrutura dialética do processo penal brasileiro, a 

Defensoria Pública desempenha suas funções orientada por princípios 

constitucionais expressos, entre os quais se destacam o da unidade e 

o da indivisibilidade, que permitem a atuação, em nome da mesma 

instituição, de diversos de seus membros, sem que isso importe em 

fragmentação do órgão, porquanto é a instituição, presentada por seus 

membros, que pratica o ato.

3. Cuida-se de “instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e 
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instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação 

jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os 

graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de 

forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV 

do art. 5º desta Constituição Federal” (art. 134 da CR).

4. Para o escorreito desempenho de suas atribuições constitucionais 

e legais, estabelecem os arts. 4º, V, e 44, I, da Lei Complementar n. 

80/1994 a intimação pessoal com a remessa dos autos à Defensoria 

Pública. Por sua vez, a intimação pessoal dos membros da Defensoria 

Pública é também objeto de expressa previsão no novo CPC, no art. 

186, § 1º, semelhantemente ao disposto no art. 370 do Código de 

Processo Penal.

5. Tal prerrogativa se mostra consentânea não só com o complexo 

e relevante papel desempenhado pela instituição, mas também com a 

necessidade de otimizar a efi ciência dos serviços ofi ciais, dependentes 

do acompanhamento e da fiscalização de vultosa quantidade de 

processos. Daí a justificativa para que a intimação pessoal seja 

aperfeiçoada com a vista dos autos (conforme disposto expressamente 

nos arts. 4º, V, e 44, I, da Lei Complementar n. 80/1994).

6. É natural que, nos casos em que há ato processual decisório 

proferido em audiência, as partes presentes (defesa e acusação) dela 

tomem conhecimento. Entretanto, essa ciência do ato não permite 

ao membro integrante da Defensoria Pública o exercício pleno do 

contraditório, seja porque o referido membro não poderá levar consigo 

os autos, seja porque não necessariamente será o mesmo membro que 

esteve presente ao ato a ter atribuição para eventualmente impugná-lo.

7. A distinção entre intimação do ato e início da contagem 

do prazo processual permite que se entenda indispensável – 

para o exercício do contraditório e a efetiva realização da missão 

constitucional da Defensoria Pública – que a fl uência do prazo para a 

prática de determinado prazo peremptório somente ocorra a partir do 

ingresso dos autos na Secretaria do órgão destinatário da intimação. 

Precedentes.

8. Assim, a não coincidência entre a intimação do ato decisório 

(em audiência ou por certidão cartorial) e o início do prazo para sua 

eventual impugnação é a única que não sacrifi ca, por meio refl exo, os 
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direitos daqueles que, no âmbito da jurisdição criminal, dependem da 

escorreita e efi ciente atuação da Defensoria Pública.

9. Habeas corpus concedido para reconhecer a tempestividade da 

apelação interposta pela Defensoria Pública e determinar ao Tribunal 

de origem que julgue o recurso defensivo.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam 

os Ministros da Terceira Seção, retomado o julgamento, após o voto-vista 

antecipado do Sr. Ministro Felix Fischer, acompanhando o voto do Sr. Ministro 

Relator, concedendo a ordem em habeas corpus para reconhecer a tempestividade 

da apelação interposta pela Defensoria Pública, e os votos dos Srs. Ministros 

Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Antonio Saldanha Palheiro, Joel 

Ilan Paciornik e Jorge Mussi no mesmo sentido, e o voto da Sra. Ministra Maria 

Th ereza de Assis Moura, acompanhando a divergência, denegando a ordem, por 

maioria, conceder a ordem em habeas corpus para reconhecer a tempestividade da 

apelação interposta pela Defensoria Pública e determinar ao Tribunal de origem 

que julgue o recurso defensivo, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Vencidos os Srs. Ministros Nefi  Cordeiro e Maria Th ereza de Assis Moura, que 

denegavam a ordem, considerando válida a intimação em audiência. Votaram 

vencidos os Srs. Ministros Nefi  Cordeiro e Maria Th ereza de Assis Moura. Os 

Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Antonio Saldanha 

Palheiro, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi votaram com o Sr. 

Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF), 23 de agosto de 2017 (data do julgamento).

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator

DJe 21.9.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Alex Cristiano Cortes estaria 

sofrendo constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos autos da Apelação n. 70058859596, 

que não conheceu do recurso de apelação interposto pela defesa por considerá-

lo intempestivo.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

582

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em julgamento pelo 

Tribunal do Júri, ao cumprimento de 21 anos e 9 meses de reclusão, inicialmente 

em regime fechado, como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2º, II e IV, e 121, 

§ 2°, II e IV, c.c o 14, inciso II, por três vezes, todos do Código Penal.

Alega a impetrante, em síntese, que o fato de o réu e a Defensoria Pública 

estarem presentes na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, ocorrida 

em 4.10.2013 – oportunidade em que teria se dado a intimação –, não pode 

signifi car que os autos não devessem ser remetidos à instituição para, a partir daí, 

defl agrar-se o início do cômputo do prazo para recorrer, independentemente de 

prévia manifestação da defesa, em audiência, nesse sentido.

Aduz, portanto, a ocorrência de constrangimento ilegal no cômputo 

do prazo a partir da audiência em que proferida a decisão, uma vez que tal 

circunstância ensejou a intempestividade do recurso de apelação defensivo, 

interposto em 5.12.2012, o que viola o direito ao duplo grau de jurisdição e a 

prerrogativa do Defensor Público de ser intimado pessoalmente com a remessa 

dos autos com vista.

Indeferida a liminar e prestadas as informações, foram os autos ao 

Ministério Público Federal que, em parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral 

da República Zélia Oliveira Gomes, manifestou-se pelo não conhecimento do 

writ.

Em questão de ordem submetida à Sexta Turma, no dia 1º.12.2016, fi cou 

decidida a afetação deste habeas corpus para apreciação da Terceira Seção, nos 

mesmos moldes da discussão que envolve a intimação do Ministério Público 

– cujo processo foi afetado sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do 

art. 1.037, II, do CPC (REsp n. 1.349.935/SE), a fi m de realizar o julgamento 

conjunto, dada a similaridade de prerrogativas de ambas as instituições, com 

vistas a uniformizar, de uma vez por todas, o entendimento das Turmas sobre o 

assunto.

VOTO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz (Relator):

I. Contextualização

Dos autos, extrai-se que o paciente foi condenado, pelo Tribunal do Júri, 

ao cumprimento de 21 anos e 9 meses de reclusão, inicialmente em regime 



Jurisprudência da TERCEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 29, (248): 577-640, outubro/dezembro 2017 583

fechado, pela prática de homicídio qualifi cado e homicídio qualifi cado tentado 

(por três vezes).

Segundo o acórdão, o réu e a defesa, presentes na sessão de julgamento, 

ocorrida em 4.10.2013, teriam sido intimados naquela oportunidade, sem 

qualquer manifestação da Defensoria Pública quanto ao seu inconformismo 

com a sentença. Em 5.12.2013 foi interposto recurso de apelação, considerado 

intempestivo porque “sendo o réu e seu defensor intimados pessoalmente da 

sentença, o prazo para a interposição do recurso começa a contar desta data” (fl . 

558).

A questão central trazida a debate neste recurso, portanto, cinge-se a saber 

se a intimação da Defensoria Pública, nas hipóteses em que o respectivo membro se 

fez presente na audiência onde o ato foi produzido, já determina o início do cômputo 

do prazo para recorrer, ou se o prazo somente se inicia com a remessa dos autos com 

vista à instituição, nos termos do que prevê o art. 44, I, da Lei Complementar n. 

80/1994.

II. Tratamento jurisprudencial do tema

De início, registro que este Superior Tribunal, já há alguns anos, fi rmou a 

jurisprudência de que a intimação pessoal da Defensoria Pública se dá com a 

remessa dos autos à instituição. Confi ram-se, v.g., os seguintes precedentes:

[...]

1. O termo inicial da contagem do prazo para a interposição de recurso pela 

Defensoria Pública, benefi ciada com intimação pessoal, é com a remessa dos autos 

com vista ou com a entrada destes na instituição, e não com oposição de ciente 

pelo seu representante.

[...]

7. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido, em razão de sua 

intempestividade. (RHC n. 49.474/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 9.11.2016).

[...]

IV - Na linha da jurisprudência desta Corte e do col. Pretório Excelso, “a intimação 

da Defensoria Pública, a despeito da presença do defensor na audiência de leitura 

da sentença condenatória, se perfaz com a intimação pessoal mediante remessa 

dos autos. 4. Ordem concedida” (HC n. 125.270/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Teori 

Zavascki, julgado em 23.6.2015, DJe de 3.8.2015). (Precedentes desta Corte).

[...] (HC n. 350.405/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 16.5.2016)
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[...]

1. A jurisprudência desta Corte Superior é fi rme em assinalar que a intimação da 

Defensoria Pública para interposição de recurso aperfeiçoa-se com a entrega dos 

autos com vista, independentemente do comparecimento do defensor à audiência. 

(HC n. 332.772/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJ 2.12.2015).

Nesse sentido alinha-se a pacífi ca jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, merecendo destaque o seguinte aresto:

[...] A intimação do Defensor Público se aperfeiçoa com a chegada dos autos e 

recebimento na instituição. Precedentes.

[...]

3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. Determinada 

a imediata reautuação do feito com a inserção do nome completo do Recorrente. 

(RHC n. 116.061/ES, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 14.6.2013).

[...]

1. À Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função 

jurisdicional do Estado, compete promover a assistência jurídica judicial 

e extrajudicial aos necessitados (art. 134 da Constituição Federal), sendo-lhe 

asseguradas determinadas prerrogativas para o efetivo exercício de sua missão 

constitucional.

2. Constitui prerrogativa a intimação pessoal da Defensoria Pública para todos 

os atos do processo, estabelecida pelo art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal; 

art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950; e art. 44, I, da Lei Complementar n. 80/1994, sob 

pena de nulidade processual.

3. A intimação da Defensoria Pública, a despeito da presença do defensor na 

audiência de leitura da sentença condenatória, se perfaz com a intimação 

pessoal mediante remessa dos autos.

4. Ordem concedida (HC n. 125.270/DF, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 

3.8.2015)

Verifica-se, portanto, que, em relação à Defensoria Pública, há 

uniformidade jurisprudencial na imposição de que a intimação pessoal se dê 

somente com a remessa dos autos com vista. Entretanto, a despeito da pacífi ca 

jurisprudência sobre o tema, permito-me fazer algumas considerações, tal como 

procedi no REsp n. 1.349.935/SE, que trata da intimação com a remessa dos 

autos ao Ministério Público.
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III. Intimação e prazos processuais – necessária distinção conceitual

Sob o prisma conceitual, a intimação não se confunde com A contagem 

do prazo recursal, embora, em regra, o início do prazo para a prática de atos 

processuais se dê com a intimação. De fato, o termo intimação rotineiramente é 

empregado com três propósitos: 1ª) externar uma fi nalidade: cientifi car alguém; 

2ª) defi nir um objeto: o ato do processo passível de impugnação ou de reação, 

e 3ª) expor uma determinação (explícita ou implícita): fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa (o que mais se ajusta ao conceito de “notifi cação”).

É válido frisar que esse último propósito não é essencial, na medida em 

que “a intimação também poderá se dar apenas para promover a ciência da parte 

ou de terceiro, sem que, com isso, se lhe exija qualquer conduta (AMARAL, 

Guilherme Rizzo. Comentários às alterações do novo CPC. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 364-365). Um exemplo disso, como aponta 

Candido Dinamarco, é o da intimação das partes acerca da sentença, em que 

o magistrado não emite um comando para que o destinatário da intimação 

recorra do ato, mas simplesmente lhe proporciona a oportunidade de fazê-lo 

(Instituições de direito processual civil, v. II. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 

2002, p. 511).

Aliás, o Código de Processo Civil (art. 269), nesse particular, adequou 

melhor o conceito ao prever que a “Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e termos do processo”, diversamente do que ocorria anteriormente 

com o CPC de 1973 (art. 234), que estabelecia ser a intimação “[...] o ato pelo 

qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe 

de fazer alguma coisa”.

Assim, de certo a intimação é um ato de comunicação processual, dirigida a 

todos que dele participam, com o objetivo de informar ou cientifi car a existência 

de outro ato já praticado ou que se deva praticar (MARQUES, José Frederico. 

Manual de direito processual civil, v. 1. São Paulo: Saraiva, 1985-1986, p. 367). 

Ainda, nas palavras de Tourinho Filho “a intimação é, pois, a ciência que se dá a 

alguém de um ato já praticado, já consumado, seja um despacho, seja uma sentença, ou, 

como diz Pontes de Miranda, é a comunicação de ato praticado. Assim, intima-

se o réu de uma sentença (note-se que o réu está sendo cientifi cado de um ato 

já consumado, já praticado, isto é, a sentença)” (Processo Penal, 20. ed. São Paulo: 

Saraiva, v. 3, 1998, p. 213.)
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Todavia, o prazo processual, considerado em si mesmo, não tem necessária 

relação com a intimação (comunicação ou ciência de atos daqueles que fi guram no 

processo), mas com o espaço de tempo de que as partes ou os terceiros interessados 

dispõem para a prática válida de atos processuais que darão andamento ao processo. 

Pode-se daí inferir que o conceito de prazo processual se imbrica com a própria 

ideia de dinamismo que subjaz à estrutura sequencial de atos do processo, 

impelindo-o a caminhar para frente, sem que esse avanço possa representar 

impedimento ao exercício de um princípio inerente ao processo, que é o do 

contraditório. É dizer, uma característica importante do prazo é a necessidade de 

que ele seja “adequado para a parte desenvolver sua atividade” (FERNANDES, 

Antonio Scarance. Processo penal constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2002, p. 116), sob pena de violação ao exercício do contraditório.

Então, conquanto se reconheça que intimação do ato e respectivo prazo 

processual caminhem ligados, uma vez que, em regra, a ciência ou o conhecimento 

das partes acerca dos atos processuais dispara o início do cômputo do prazo para 

a prática de novos atos, o início na contagem do prazo pode e deve ser postergado 

quando adequado e necessário ao exercício do contraditório pleno, ou seja, e repetindo 

as palavras do professor paulista, quando “adequado para a parte desenvolver sua 

atividade”.

Nessa direção, precisas as ponderações ainda do Prof. Antonio Scarance 

Fernandes, para quem “é necessário que a informação e a possibilidade de reação 

permitam um contraditório pleno e efetivo. Pleno, porque se exige sua observância 

durante todo o desenrolar da causa, até seu encerramento. Efetivo, porque não é 

sufi ciente dar à parte a possibilidade formal de se pronunciar sobre os atos da parte 

contrária, é imprescindível proporcionar-lhe os meios para que tenha condições reais de 

contrariá-los” (FERNANDES, Antonio Scarance. Op. cit., p. 58 – grifo nosso).

Por tudo isso, é possível concluir que uma importante faceta da intimação 

e da existência de prazo processual para a prática de atos processuais resvale 

no relevante princípio do contraditório, que, nas palavras do Ministro Gilmar 

Mendes (HC 126.663/MG, DJe 28.9.2015), “envolve não só o direito de 

manifestação e o direito de informação sobre o objeto do processo, mas também o direito 

de ver os seus argumentos contemplados pelo órgão incumbido de julgar”.

IV. Dialética processual – importância do contraditório

Importa sobrelevar a existência do contraditório como ferramenta que 

possibilita a necessária dialeticidade processual, que se efetiva no plano concreto 
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por meio da participação das partes no desenvolvimento do processo. O método 

contraditório é o preferido porque, em comparação com outros, é o mais 

confi ável para a pesquisa da verdade e para o controle da legalidade e da justiça 

dos atos processuais.

Emerge, então, o contraditório das partes como o método heurístico, 

no processo penal moderno, mais efi caz e seguro para conciliar os direitos 

individuais do acusado com o interesse estatal em desvendar a verdade histórica 

dos fatos que justifi caram a instauração do iudicium.

Assim, em uma perspectiva ativa, que diz respeito tanto à defesa (acusado, 

representantes legais e Defensoria Pública) como ao Ministério Público, o 

contraditório pode ser compreendido como a possibilidade de infl uir sobre a 

elaboração e a formação do convencimento do juiz, e, por conseguinte, infl uir 

no resultado do processo (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Os Princípios do 

direito processual civil na constituição de 1988. In: Temas de direito processual: 

Sexta Série. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 243).

Nas precisas palavras de Eugênio Pacelli, o contraditório “não só passaria a 

garantir o direito a informação e qualquer fato ou alegação contrária ao interesse 

das partes e o direito à reação (contrariedade) a ambos – vistos, assim, como 

garantia de participação –, mas também garantiria que a oportunidade da resposta 

pudesse se realizar na mesma intensidade e extensão” (Curso de processo penal. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 40).

A igualdade de oportunidades entre as partes, no exercício do 

contraditório pleno e efetivo, infl uencia a própria estrutura do procedimento, 

que necessariamente deve condizer com a dinâmica dialética do processo. Essa 

simetria, com a substancial paridade das posições subjetivas no processo, traduz-se na 

realização de um conjunto de controles exercitados mutuamente por meio de reações 

e escolhas, que, para ocorrer, demandam capacitação e efetiva possibilidade de 

exercício das faculdades processuais das partes.

V. Princípios constitucionais da Defensoria Pública que infl uenciam no exercício 

do contraditório efetivo

A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional 

do Estado, notadamente pela defesa, em todos os graus de jurisdição, dos 

necessitados (art. 134 da CR). Essa essencialidade pode ser traduzida pela 

vocação, que lhe foi conferida pelo constituinte originário, de ser um agente 

de transformação social, seja pela redução das desigualdades sociais, seja na 
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afi rmação do Estado Democrático de Direito ou na efetividade dos direitos 

humanos, mostrando-se, outrossim, efi ciente mecanismo de implementação do 

direito fundamental previsto art. 5º, LXXIV, da C.R.

Para bem desincumbir-se de suas atribuições constitucionais, arroladas no 

art. 134, caput, da Carta Política de 1988, assegurou-se à Defensoria Pública 

um extenso rol de prerrogativas, direitos, garantias e deveres, de estatura 

constitucional (art. 134, §§ 1º, 2º e 4º, da CR) e legal (arts. 370, § 4º, do 

Código de Processo Penal, 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950, 4º, V e 44, I, da 

Lei Complementar n. 80/1994), permeados diretamente por princípios que 

singularizam tal instituição, dois dos quais – a unidade e a indivisibilidade – 

interferem na compreensão do tema objeto deste recurso (prevê a Constituição 

Federal, em seu art. 134, § 4º, o seguinte: “São princípios institucionais da 

Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional”).

Tais princípios podem ser traduzidos, inter alia, no fato de que, observados 

os preceitos legais, um membro da Defensoria Pública poderá substituir outro quando 

tal se f izer necessário. Assim, a substituição de um membro por outro não 

fragmenta a atuação da defensoria, pois é a instituição, presentada pelos seus 

membros, quem pratica o ato. Assim, tal como o Ministério Público, os membros 

da Defensoria Pública podem substituir-se uns aos outros, a fi m de preservar a 

continuidade na execução de suas fi nalidades institucionais.

Tal circunstância é de sumo relevo para a percepção da singularidade 

que caracteriza e diferencia a atuação de um defensor público, notadamente 

nas situações em que o agente público, atuando em audiências criminais, fala, 

produz prova, debate e requer perante a autoridade judiciária competente, 

mas nem sempre será ele o membro que, posteriormente, terá o encargo e a 

atribuição de falar no processo e, eventualmente, impugnar atos praticados 

durante essa audiência.

Com efeito, a substituição de membros da Defensoria Pública é muito comum, 

v.g., em locais onde não há defensores sufi cientes para atender a todas as 

demandas da comunidade e dos juízos aos quais elas são submetidas, hipóteses 

em que o agente que realiza a audiência nem sempre será o mesmo a deter 

atribuições para, depois, falar nos autos.

Isso sem levar em conta que, por não haver dependência funcional e muito 

menos, necessariamente, simetria organizacional entre o Poder Judiciário e a 

Defensoria Pública, é usual que a distribuição de processos entre os respectivos 

ofícios não coincida.
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Ainda, não se descure de uma obviedade perceptível a todos os que possuem 

experiência de foro, nomeadamente o criminal: não se pode comparar, nem sequer 

remotamente, a quantidade de processos sob a responsabilidade de um membro da 

Defensoria Pública – normalmente contada em centenas ou milhares – com a que 

normalmente ocupa a carteira de uma escritório de advocacia, calculada, se tanto, em 

dezenas. Essa evidente desigualdade de encargos reclama tratamento processual 

também desigual, máxime no tocante às regras de intimação para a marcação 

do dies a quo para a contagem de prazos peremptórios, geralmente voltados à 

interposição de recursos.

Parece irrazoável exigir, em tal cenário, que um defensor público que realiza, ao 

longo de sucessivas tardes de uma semana, dezenas de audiências criminais, tenha o 

prazo recursal correndo em seu desfavor a partir já dessas tantas audiências realizadas 

em série.

Difícil não identifi car um notório prejuízo institucional – com refl exos na 

defesa dos acusados – nas frequentes situações em que, encerrada uma tarde de 

audiência, já saia o defensor público com a ampulheta do prazo recursal em 

pleno curso, mesmo nas situações nas quais o membro que participou do ato 

judicial não seja, necessariamente, quem receberá os autos para nele ofi ciar.

Por tudo isso é que não soa equivocado afi rmar, sob o prisma de princípios 

constitucionais, que a intimação dirigida ao membro da Defensoria Pública 

presente em audiência não induz, automaticamente, o início do cômputo 

do prazo para a prática de atos processuais, sob pena de, a não ser assim, 

potencializar os riscos de perecimento das prerrogativas institucionais indicadas, 

e, especialmente, de direitos e interesses que a Defensoria Pública, por missão 

constitucional, tem sob seu encargo.

VI. Existência de legislação específi ca que assegura à Defensoria Pública a 

remessa dos autos com vista

A par desses aspectos pragmáticos, que impõem um olhar diferenciado 

sobre a atuação da Defensoria Pública no processo penal, não há como fugir da 

imperiosa necessidade de que a intimação se dê com a remessa dos autos.

Insta consignar, contudo, que a despeito da exigência de as intimações de 

membros da Defensoria Pública serem sempre pessoais, nos termos dos arts. 370, § 

4º, do Código de Processo Penal, 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950, 4º, V, e 44, I, 

da Lei Complementar n. 80/1994, quanto às formas de intimação pessoal, há 

uma peculiaridade que merece registro, mas que não altera a compreensão da 

impositividade de remessa dos autos.
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Diz o art. 44, I, da LC n. 80/1994:

Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com 

vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância 

administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

Observe-se que, diversamente do que ocorre com o Ministério Público, a 

prerrogativa de remessa dos autos com vista à Defensoria Pública somente se dará, 

pela literalidade do dispositivo, nas hipóteses em que fi car caracterizada a necessidade 

desse tipo específi co de intimação pessoal. A contrario sensu, seria possível concluir 

que a intimação pessoal dos defensores pode ser efetivada por outras formas que 

não a remessa dos autos, a depender da situação concreta examinada.

Essa particularidade, que acaba por distinguir, em certa medida, as formas 

de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público, coloca o debate 

quanto aos membros da Defensoria Pública em situação muito mais confl itante, 

haja vista que a remessa dos autos, segundo esse dispositivo, somente seria 

possível quando demonstrada sua necessidade, diversamente do que ocorre com 

o Ministério Público, em que a remessa será sempre impositiva. Entretanto, o 

art. 4º, V, da LC n. 80/1994 dissipa qualquer dúvida quando trata das funções da 

Defensoria Pública, ao prever que seu o exercício se dá “mediante o recebimento dos 

autos com vista”.

Essa circunstância, embora enfraquecida pela literalidade do art. 44, I 

da referida lei, aponta a necessidade de remessa dos autos com vista, cuja 

justificativa central encontra repouso na própria Constituição Federal, ao 

considerá-la essencial à Administração da Justiça.

Certamente nas hipóteses em que há ato judicial decisório proferido em audiência 

(no caso ora sob exame, trata-se de uma sentença absolutória), haverá, em tal 

momento, a intimação pessoal das partes presentes (defesa e acusação). No entanto, 

essa intimação não é sufi ciente para permitir ao membro da Defensoria Pública o 

exercício pleno do contraditório e do consequente direito a impugnar o ato, seja porque 

o defensor não poderá levar consigo os autos tão logo encerrada a audiência, 

seja porque não necessariamente será esse mesmo membro que impugnará o 

ato decisório proferido em audiência. Então, a melhor exegese parece ser a que 

considera poder a intimação pessoal realizar-se em audiência, mas dependente, para 

engendrar a contagem do prazo recursal, da remessa dos autos à Defensoria Pública.
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VII. Diferença legítima de tratamento processual

Possível objeção à diferença de tratamento conferida à Defensoria Pública 

já foi respondida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 

2.903/PB, de relatoria do Ministro Celso de Melo (DJe 19.9.2008), nestes termos:

A Defensoria Pública não pode (e não deve) ser tratada de modo inconsequente 

pelo Poder Público, pois a proteção jurisdicional de milhões de pessoas – carentes 

e desassistidas –, que sofrem inaceitável processo de exclusão jurídica e social, 

depende da adequada organização e da efetiva institucionalização desse órgão 

do Estado. De nada valerão os direitos e de nenhum signifi cado revestir-se-ão as 

liberdades, se os fundamentos em que eles se apoiam – além de desrespeitados 

pelo Poder Público ou transgredidos por particulares – também deixarem de 

contar com o suporte e o apoio de um aparato institucional, como aquele 

proporcionado pela Defensoria Pública, cuja função precípua, por efeito de sua 

própria vocação constitucional (...), consiste em dar efetividade e expressão 

concreta, inclusive mediante acesso do lesado à jurisdição do Estado, a esses 

mesmos direitos, quando titularizados por pessoas necessitadas, que são as 

reais destinatárias tanto da norma inscrita no art. 5º, LXXIV, quanto do preceito 

consubstanciado no art. 134, ambos da CR. Direito a ter direitos: uma prerrogativa 

básica, que se qualifi ca como fator de viabilização dos demais direitos e liberdades 

– Direito essencial que assiste a qualquer pessoa, especialmente àquelas que 

nada têm e de que tudo necessitam. Prerrogativa fundamental que põe em 

evidência – Cuidando-se de pessoas necessitadas (...) – A signifi cativa importância 

jurídicoinstitucional e político-social da Defensoria Pública. 

Acentua, a propósito, SUZANA BARROS (O princípio da proporcionalidade 

e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. 

Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 189), que “[...] a solução do problema da 

distinção de tratamento tem de levar em consideração que o legislador está 

vinculado ao conteúdo material do princípio da igualdade, o que quer dizer 

que deve haver um fundamento ao menos plausível para instituí-la. Ora, se ele, 

legislador, elege aleatoriamente qualquer fator de diferenciação, sem pertinência 

de fundo teleológico, ou se estabelece, em função da distinção, privilégios ou 

ônus desmedidos, estará impondo uma dissimetria de tratamento inaceitável, 

violadora do princípio constitucional da igualdade”

Sendo, portanto, justificada e razoável a distinção promovida pelo 

legislador em relação aos membros da Defensoria Pública, e havendo relação 

de meio e fi m entre a desigualdade de tratamento e o objetivo que com ela se 

visa a alcançar – como, creio, é a situação sob exame – estará, então, autorizada a 

distinção ope legis.
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Diante disso, não entendo como possível essa restrição promovida na 

instância de origem ao mecanismo de intimação pessoal dos membros da 

Defensoria Pública, em confronto com os princípios institucionais mencionados, 

os quais, aliados à dimensão que se tem dado ao contraditório e às peculiaridades 

que informam a atuação da Instituição perante a jurisdição criminal, permitem 

o exercício efetivo das atribuições de uma instituição essencial à Administração 

da Justiça.

VIII. Considerações fi nais em obter dictum – art. 1.003 do CPC/2015 e 

aplicação ao processo penal

A discussão trazida neste writ versa sobre a data de início do prazo para 

a interposição do recurso de apelação pela Defensoria Pública, considerado 

intempestivo porque a contagem teria se iniciado em 4.10.2013, data da 

audiência em que proferida a decisão. Assim, o entendimento f ixado com o 

julgamento deste habeas corpus deve balizar-se pelas normas processuais incidentes 

à época. Isso porque o surgimento de novas normas processuais, malgrado incidam 

imediatamente nos casos em curso, não podem regular situações pretéritas, como a 

dos autos, sob pena de, por via oblíqua, imprimir-lhes verdadeiro efeito retroativo.

Nesse sentido, o Plenário deste Superior Tribunal, em sessão realizada no 

dia 2.3.2016, aprovou o Enunciado Administrativo n. 1, no qual assinalou que 

o novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei n. 13.105, de 16.3.2015, 

entrou em vigor em 18 de março de 2016. De igual modo, em sessão realizada 

em 9.3.2016, em homenagem ao princípio tempus regit actum, aprovou o 

Enunciado Administrativo n. 2, que determinou dever o julgador orientar-se pela 

lei vigente à data da publicação da decisão impugnada, nestes termos: “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”.

Assim, em obter dictum, de sorte apenas a sinalizar para casos futuros a 

compreensão que poderá fi rmar-se nesta Corte, permito-me fazer uma breve 

análise do art. 1.003, caput, c/c o § 1º, do CPC/2015, cuja redação pode 

ensejar alguns questionamentos quanto à permanência da intimação pessoal 

da Defensoria Pública com remessa dos autos nos casos em que a decisão for 

proferida em audiência e, especialmente, se essa previsão do novo Código de 

Processo Civil pode repercutir no processo penal.
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É induvidosa a existência de diálogo entre fontes normativas, amiúde entre 

o processo penal – expressamente autorizado pelo art. 3º do CPP (e por outros 

esparsos no Código, v.g. o art. 790) – e o processo civil. Entretanto, a utilização 

de instrumentos dialogais no processo penal (seja a aplicação analógica, seja a 

interpretação extensiva) é sempre em caráter residual, isso é, não pode contrariar 

princípios ou disposições específi cas. Precisas, nesse particular, as palavras de 

Hermes ZANETI Jr., ao salientar que “não se aplica o CPC se o CPP e os princípios 

e a lógica própria do direito penal e processual penal não permitirem” (Processo penal. 

Coleção Repercussões do novo CPC, v. 13; coord. CRUZ, Rogerio Schietti et 

al. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 461-462).

Nessa perspectiva, por exemplo, não se aplica ao processo penal a regra 

sobre contagem de prazos em dias úteis, prevista no art. 219 do CPC, por conta 

da existência de disciplina própria, ex vi do art. 798 do CPP. Aliás, esse foi o 

entendimento fi rmado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal (v.g. AgRg 

nos EDcl nos EREsp n. 1.525.196/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 

9.11.2016). Semelhante interpretação se deu para o prazo relativo ao agravo 

regimental que, a despeito da previsão de quinze dias contida no art. 1.003, § 5º, 

do CPC, permanece de cinco dias, conforme a Lei n. 8.038/1990 que, nesse ponto, 

não foi revogada (v.g., AgInt no CC n. 145.748/PR, Rel. Ministra Maria Th ereza 

de Assis Moura, DJe 18.4.2016).

Penso que o raciocínio a ser desenvolvido para o art. 1.003, § 1º, do CPC 

culmina na mesma conclusão quanto à inaplicabilidade ao processo penal. Isso 

porque o curso dos prazos é regulado pelo art. 798 e §§ do CPP. O § 5º, nesse 

particular, prevê a regra geral dos momentos em que se dá o gatilho para o início 

da contagem, ressalvando, contudo, os casos expressos em leis específi cas. Essa 

ressalva, por conseguinte, torna legítima a incidência do arts. 4º, V e 44, I, da 

LC. n. 80/1994 e coerente com o CPP.

Além disso, e a meu juízo, o mais importante, é atentar para que as 

possíveis opções hermenêuticas do aplicador da lei não descurem da análise 

quanto às possíveis repercussões no bem jurídico mais importante e razão de ser 

do processo penal: a liberdade humana.

Há outro fator a considerar: o art. 489, § 2º, do CPC reza que “no caso de 

colisão entre normas, o juiz deve justifi car o objeto e os critérios gerais da ponderação 

efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as 

premissas fáticas que fundamentam a conclusão”.
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A despeito de possível imperfeição técnica na redação do referido 

dispositivo, não há como deixar de reconhecer haver o CPC permitido ao 

julgador, em hipóteses plenamente justificadas, que afastasse determinada 

regra em detrimento de outra que se mostrasse mais consentânea com o 

direcionamento principiológico que subjaz ao novo CPC, a fim de que o 

postulado da razoabilidade (compreendida como equidade, congruência e 

equivalência), quando devidamente observada, garantir a harmonização das 

normas e a vinculação com a realidade (MARINONI, Luiz Guilherme et al. O 

novo processo civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 325).

Sob essa perspectiva, a existência, no CPC e em lei de regência da 

Defensoria Pública, de duas regras aparentemente confl itantes que tratam da 

intimação dos membros dessa instituição, a par da possibilidade de utilização 

dos critérios tradicionais de solução de confl itos (hierárquico, cronológico e 

especialidade), devem ser avaliadas de maneira pragmática, levando em conta 

os demais elementos interpretativos e a realidade subjacente às especifi cidades da 

Defensoria Pública, bem como os princípios que norteiam o próprio CPC.

Então, se a interpretação que deve imprimir à expressão (sujeitos) de 

que trata do § 1º, do art. 1.003 do CPC tem de compreender o membro da 

Defensoria Pública, a indicar exceção à regra de intimação por meio de remessa 

dos autos, tal interpretação deveria alinhar-se sistemática e teleologicamente com 

os princípios que regem o próprio CPC, bem como aqueles que regem a instituição, 

o que não ocorre, conforme procuramos demonstrar ao longo deste voto. Muito 

ao contrário, o sentido da norma, aplicada em sua literalidade (com a inclusão 

da D.P.) viola princípios basilares do processo (como o contraditório efetivo, a 

paridade de armas, a equivalência etc.) e da Defensoria Pública (por exemplo, a 

unidade, a indivisibilidade etc.), a par de potencializar o risco de sacrifício dos 

bens e dos interesses que a Constituição da República impõe a essa instituição 

tutelar.

Por fi m, não descarto a possibilidade de afastar a incidência do art. 1.003, 

caput c/c seu § 1º, do CPC de 2015 por meio de interpretação consentânea com 

o critério da especialidade.

Deveras, ao confrontar a regra contida no caput c/c o § 1º, do art. 1.003 do 

CPC com a prevista nos arts. 4º, V, e 44, I, da LC. n. 80/1994, observa-se que 

aquela descreve a regra geral de intimação dos que detêm o ius postulandi (contagem 

do prazo a partir da intimação em audiência), ao passo que estas últimas 
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referem-se especifi camente aos membros da Defensoria Pública, atrelando a 

validade de intimação pessoal somente com a remessa dos autos.

Há, conforme a lição de Maria Helena Diniz, um acréscimo de elemento 

próprio “à descrição do tipo previsto na norma geral, tendo prevalência sobre 

esta, afastando-se assim o bis in idem, pois o comportamento só se enquadrará 

na norma especial, embora também esteja previsto na geral” (Lei de introdução ao 

código civil brasileiro interpretada. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 75).

Não há como perder de vista, ainda, que a matéria é ventilada por lei 

complementar. Dessa forma, longe de traçar algum parâmetro hierárquico entre 

lei ordinária e lei complementar – até porque o STF fi rmou o entendimento 

que inexiste hierarquia entre elas (RE n. 509.300/MG, Rel. Ministro Gilmar 

Mendes, Pleno, DJe 17.3.2016) –, a ideia é justamente ressaltar que o campo 

de abrangência da lei complementar tem nascedouro pré-determinado pela 

Constituição Federal, diversamente do que ocorre com a lei ordinária. Isso 

implica a existência de fator distintivo que reforça a prevalência dos arts. 4º, V, 

e 44, IV, da Lei Complementar n. 80/1994, que não pode ser modifi cada por lei 

ordinária, sob pena de incorrer-se em inconstitucionalidade formal.

Assim, por todo o exposto, parece-me ser a melhor interpretação do § 

1º do art. 1.003 do CPC aquela que se harmoniza com a lei especial que trata 

da intimação pessoal da Defensoria Pública, de modo que a leitura feita do termo 

(sujeitos) referido pelo parágrafo primeiro não abarcaria a referida instituição tratada 

no caput.

IX. Dispositivo

À vista de todo o exposto, concedo a ordem para reconhecer a tempestividade 

da apelação interposta pela Defensoria Pública e determinar ao Tribunal de 

origem que julgue o recurso defensivo.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Em questão de ordem, o presente habeas 

corpus foi afetado à Terceira Seção, a fi m de realizar o julgamento conjunto com 

o REsp 1.349.935/SE, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do 

art. 1.037, II, do CPC, diante da similaridade de prerrogativas das instituições 

da Defensoria Pública e do Ministério Público.
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Pedi vista de ambos processos para melhor exame da questão em comum: 

o termo inicial do prazo recursal do Ministério Público, no recurso especial, 

e da Defensoria Pública, no presente writ, nas hipóteses em que o respectivo 

membro tem ciência da decisão em audiência.

Sustenta o impetrante que a Defensoria Pública, responsável pelo patrocínio 

e defesa do réu, peticionou às fl s. 360/361, exatamente querendo que a certidão da 

fl . 359 verso fosse tornada sem efeito, uma vez que lançada antes da prerrogativa, 

conferida aos membros da Defensoria Pública, pela LC n. 80/1994, de intimação 

com vista dos autos (fl . 4). O pedido foi deferido para tornar sem efeito a certidão 

de trânsito em julgado e receber o recurso de apelação da defesa. A apelação, 

contudo, não foi conhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul, ao entendimento de que, conforme preceitua o art. 798, § 5º, alínea b, do 

Código de Processo Penal, sendo o réu e seu respectivo defensor intimados pessoalmente 

da sentença, o prazo para interposição de recurso de apelação começa a contar desta 

data (fl . 558).

Aduz que a mera formalidade não pode suprimir do réu o direito ao duplo 

grau de jurisdição.

O Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, concedeu a ordem para, 

reconhecendo a tempestividade da apelação, determinar que o Tribunal de 

origem proceda ao seu julgamento, sob o fundamento de que o termo inicial da 

contagem do prazo para impugnar decisão judicial é a data da entrega dos autos na 

repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se 

dado em audiência, em cartório ou por mandado.

O acórdão atacado não conheceu da apelação por intempestividade, ao 

fundamento de que a sentença, prolatada em audiência, com intimação das 

partes, atende à prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública, nos 

seguintes termos (fl . 558):

O réu, que estava presente na sessão de julgamento pelo Tribunal Popular, 

em 04.10.2013, assim como a defesa, foram, naquela data, intimados da decisão, 

publicada ao fi nal dos trabalhos, sem manifestação de inconformismo com a 

sentença. Contudo, apenas em 05.12.2013, ou seja, dois meses após a ciência do 

julgamento do júri, a Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação (fl . 360).

Ademais, conforme preceitua o artigo 798, § 5º, alínea b, do Código de 

Processo Penal, sendo o réu e seu respectivo defensor intimados pessoalmente 

da sentença, o prazo para interposição de recurso de apelação começa a contar 

desta data.
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Inicialmente, esclareço que será este feito resolvido pela lei vigente quando 

da impetração do recurso, quando ainda inaplicável o novo Código de Processo 

Civil.

O Código de Processo Penal possui norma expressa acerca da contagem de 

prazo recursal:

Art. 798.

§ 5º Salvo os casos expressos, os prazos correrão:

a) da intimação;

b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver 

presente a parte;

Art. 370, § 4º, do CPP: A intimação do Ministério Público e do defensor 

nomeado será pessoal.

Assim, a norma processual estabelece a regra geral de prazo por intimação 

pessoal, com o termo de vista. É norma expressa do processo penal que dá o 

termo inicial da audiência em que prolatada a decisão.

Não há como tergiversar ante a clara norma específi ca sobre o termo 

inicial: em geral pela ciência pessoal com a vista, em recursos da audiência onde 

presentes as partes.

Não cabem considerações sobre difi culdades da Defensoria Pública, na 

interpretação de regra expressa. Pode ser discutida alteração normativa, mas não 

alterar a interpretação exata de que o prazo é computado da vista e, em recursos, 

da audiência onde prolata a decisão em que se encontre presente.

A exclusão dessa regra de início do prazo recursal somente será possível se 

em verdade se nela não for apresentado o inteiro teor da decisão – quando então 

retornará a regra geral de início do prazo com a vista.

Aos defensores públicos, não havendo diferenciação legal, o processo penal 

mantém o mesmo artigo 798 § 5º como marco do termo inicial: a audiência em 

que presente o defensor.

A Lei Complementar n. 80/1994 apenas reiterou a previsão geral de 

intimação pessoal à Defensoria Pública, em nada alterando a regra processual – 

prazo geral da intimação pessoal com vista, prazo recursal da audiência em que 

presente:
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Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com 

vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância 

administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos; (Redação dada pela 

Lei Complementar n. 132, de 2009).

Assim já caminhava a jurisprudência desta Corte Superior (negritos ora 

acrescidos, como destaque):

Habeas corpus. Penal. Duplo homicídio e lesão corporal. Intimação do Defensor 

Público e do réu no plenário do Júri, em que foi imposta reprimenda ao paciente. 

Recurso de apelação da defesa interposto intempestivamente. Ausência de 

constrangimento ilegal. Alegação de que o julgamento do Júri foi contrário à 

prova dos autos. Reconhecimento da continuidade delitiva. Teses não apreciadas 

pelo Tribunal de origem. Efeito devolutivo restrito do recurso de apelação 

interposto contra sentença do Tribunal do Júri. Dosimetria. Majoração da pena 

fundamentada na dupla reincidência. Motivação válida.

1. A intimação do réu e de seu Defensor Público na própria audiência 

em que imposta a pena privativa de liberdade não caracteriza ofensa ao 

parágrafo 5º do artigo 5º da Lei n. 1.060/1950, que cuida da intimação 

pessoal da Defensoria Pública, nem tampouco ofende o princípio da ampla 

defesa.

2. Observa-se que a arguida nulidade do julgamento do Tribunal do Júri 

por contrariedade à prova dos autos, bem assim a alegação de que na espécie 

aplica-se a continuidade delitiva e não o concurso material, reconhecido pelas 

instâncias ordinárias, não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal 

exame configuraria vedada supressão de instância, conforme entendimento 

sedimentado na Súmula n. 713 do Excelso Pretório: “[o] efeito devolutivo da 

apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

3. Não há ilegalidade quando a dupla reincidência do condenado é usada para 

justifi car o patamar de aumento pela agravante. No caso, as duas condenações 

anteriores, transitadas em julgado, foram consideradas apenas na segunda fase 

da aplicação da pena.

4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão denegada a ordem 

(HC 133.914/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06.10.2011, 

DJe 14.10.2011).

Recurso em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio simples. Réu 

condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão. Regime semiaberto. Alegação 

de nulidade por ausência de intimação pessoal do Defensor Dativo da sentença 

condenatória. Inocorrência. Intimação expressa das partes no ato da prolação 

da sentença em plenário do Júri. Precedentes do STJ. Parecer ministerial pelo 

desprovimento do recurso. Recurso desprovido.
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1. Não há que se falar em nulidade por falta de intimação pessoal do 

defensor dativo, pois a sentença decorrente da decisão proferida pelo do 

Tribunal do Júri é publicada na própria sessão, na presença das partes, 

iniciando-se o prazo para eventual recurso daquele momento. Precedentes 

do STJ.

2. Recurso desprovido, em conformidade com o parecer ministerial (RHC 

26.105/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 

13.08.2009, DJe 21.09.2009).

Processo Penal. Agravo regimental. Fundamentos da decisão agravada. 

Infi rmação. Ausência. Súmula 182. Incidência. Trânsito em julgado. Ocorrência. 

Ministério Público. Intimação pessoal em audiência. Validade.

1. Se inatacados os fundamentos aptos para manter a eficácia jurídica da 

decisão agravada, ocorre, porque decorrido o prazo recursal, o trânsito em 

julgado e incide, quanto ao recurso, o enunciado n. 182 da Súmula do Superior 

Tribunal. Precedentes.

2. Estando presente à sessão em que se proferiu o julgamento, dele 

tendo inequívoca ciência, válida é a intimação assim levada a cabo, e daí se 

inicia a contagem de prazo recursal (art. 798, § 5º, b, do Cód. de Pr. Penal). 

Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 505.466/RR, 

Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, 

julgado em 03.02.2011, DJe 21.02.2011).

Deste modo, válida é a certifi cação de cumprimento da intimação pessoal 

e, estando presente a parte à audiência, seja ela inclusive o Ministério Público ou 

a Defensoria Púbica, é desta computado o prazo recursal.

Insisto que se trata de razoável opção legislativa – já histórica – de 

isonômico tratamento entre as partes, com clara defi nição do termo inicial 

pela certa comunicação pessoal, por intimação certifi cada ou pela presença na 

audiência onde proferida a decisão (esta, regra especial para o prazo recursal).

Diferente poderia ser a opção legislativa, dando diferenciado prazo ao 

Ministério Público ou à Defensoria Pública? Certamente, mas desarrazoada ou 

absurda não foi a opção pelo tratamento igualitário de partes no prazo recursal.

Essa opção foi mantida e reiterada expressamente no novo Código de 

Processo Civil, em seu art. 1.003, § 1º: o prazo para interposição de recurso 

conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia 

Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão, 

considerando-se intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. É 
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idêntica previsão normativa da mesma regra especial de prazo recursal: a contar 

da audiência em que presente a parte, mesmo sendo Ministério Público ou 

Defensoria Pública.

Ainda que se imaginasse diversa a regra trazida pelo art. 44, II, da Lei 

Complementar n. 80/1994 e isso não ocorre, como se salientou, por apenas 

prever a regra geral da intimação pessoal, é de se observar que não se trata 

de matéria constitucionalmente reservada à lei complementar. Não se tem no 

prazo de processo penal regra de organização da Defensoria Pública (art. 134, 

§ 1º, da CF: A Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do 

Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização 

nos Estados), mas sim específi ca regra processual (art. 22, I - direito ...processual) 

- competência privativa da União, por lei ordinária. Deste modo, a lei mais nova 

(CPC), ou especial (CPP), ambas de igual conteúdo, deveriam prevalecer.

No caso em exame, a Defensoria Pública se fez presente à audiência onde 

prolatada – e publicada – a sentença, assinando não apenas a ata, como também 

o próprio teor da sentença (fl s. 488/497), demonstrando a ciência completa da 

decisão que pretende após recorrer e fazendo incidir a clara norma processual 

de termo inicial na audiência, em 4 de outubro de 2013, assim sendo correto 

o julgado que considerou intempestivo o recurso. Não é possível desconsiderar 

a norma processual expressa e específica para admitir como termo inicial 

não audiência, não a intimação pessoal inconteste (na própria audiência, com 

assinatura do representante da Defensoria Pública), mas o posterior termo de 

vista dos autos à Defensoria Pública em 19.12.2013 (fl . 505).

Por fi m, não obstante a intempestividade da apelação, nada impede que 

matéria seja submetida à apreciação do Tribunal a quo mediante a impetração de 

habeas corpus, caso presente ilegalidade fl agrante na sentença condenatória.

Ante o exposto, peço vênia ao ilustre Ministro Relator e voto por denegar 

a ordem impetrada.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de Habeas Corpus impetrado em 

favor de Alex Cristiano Cortes, em virtude do julgamento no eg. Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o qual deixou de conhecer o apelo 

defensivo sob o fundamento da intempestividade.
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O réu foi julgado pelo Tribunal do Juri e condenado ao cumprimento de 

21 anos e nove meses de reclusão como incurso nas sanções dos art. 121, 2, II e 

IV c/c o art. 14, inciso II, por três vezes.

O caso aqui, similar em fundamentação jurídica, busca determinar se a 

intimação pessoal à Defensoria Pública, prevista na Lei Complementar n. 80/1994, 

em seu artigo 44, tem o início do cômputo do prazo para recorrer com a remessa dos 

autos com vista à instituição, o que debatido no que diz respeito ao Ministério Público, 

no do REsp 1.349.935, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 

1.037, II, do CPC.

O Ministro relator, Rogerio Schietti Cruz, proferiu voto concedendo o 

Habeas Corpus e reconhecendo a tempestividade da apelção interposta pela 

Defensoria Pública, para o julgamento do recurso defensivo pelo Tribunal de 

origem.

Há voto-vista divergente do em. Ministro Nefi  Cordeiro, considerando 

válida a certifi cação do cumprimento da intimação pessoal no ato da audiência.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento quanto às 

prerrogativas legais dos membros das Defensorias Públicas (Lei Complementar 

n. 80/1994, no artigo 4º, V, e 44, I) (mesma interpretação dada a atuação do 

Ministério Público).

O julgamento da ADI 2.144 MC/DF, mencionado pelo Ministro Relator, 

é a mais recente apreciação do tema junto ao Supremo Tribunal Federal:

“Ressalte-se, novamente, que a distinção legal tem por objetivo justamente 

prestigiar a isonomia substancial em detrimento de mera igualdade formal, razão 

pela qual não procede a assertiva do autor no sentido da violação ao devido processo 

legal por suposta inobservância da paridade de normas. (O voto foi proferido pelo 

Ministro Teori Zavascki em 2.6.2016).

Os precedentes do STF são no mesmo sentido, reafi rmando a distinção 

entre intimação do ato e início da contagem do prazo processual para o efetivo 

exercício do contraditório e atuação das Defensorias Públicas:

Habeas corpus. 2. Receptação e corrupção ativa. Condenação. 3. Decisão do 

agravo em recurso especial transitada em julgado, porque não impugnada pela 

Defensoria Pública da União. 4. Defensoria Pública Estadual não intimada. 5. 

As Defensorias Pública Estaduais têm prazo em dobro para recorrer e devem ser 

intimadas, pessoalmente, de todos os atos do processo, sob pena de nulidade - art. 

370, § 4º, do Código de Processo Penal, do art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950, bem 
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como dos arts. 106 e 108 da Lei Complementar n. 80/1994. Homenagem ao princípio 

constitucional da ampla defesa. 6. Constitucionalidade do tratamento diferenciado 

em relação ao Ministério Público e à Defensoria Pública, intimados pessoalmente. 

Jurisprudência reafi rmada no julgamento do Plenário em 2.6.2016, da ADI 2.144/

DF, Teori Zavascki, DJe 14.6.2016. 7. Writ não conhecido (decisão monocrática do 

STJ não impugnada por agravo regimental). 8. Concessão da ordem, de ofício, para 

determinar ao STJ que anule o trânsito em julgado certifi cado no processamento 

do recurso defensivo e proceda à intimação da Defensoria Pública estadual, 

facultando-lhe a interposição do recurso cabível (HC 140.589/PB, Segunda Turma, 

Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28.4.2017).

Desta forma, ademais da razões expostas pelo Ministro Relator – quais 

sejam, os princípios constitucionais das Defensorias Públicas que infl uenciam 

no exercício efetivo do contraditório; a existência de legislação específi ca que 

assegura à Defensoria Pública a remessa dos autos com vista – a interpretação 

deve ser a mesma dada no REsp n. 1.349.935.

Assim, acompanho o eminente Ministro Relator, e concedo o Habeas 

Corpus, reconhecendo a tempestividade da apelação interposta pela Defensoria 

Pública.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.349.935-SE (2012/0224204-9)

Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz

Recorrente: Ministério Público Federal

Recorrido: Antenor Rodrigues da Silva

Advogado: Conceição Lima de Oliveira Cordeiro - PE013299

Interes.: Defensoria Pública da União - “Amicus Curiae”

Advogado: Defensoria Pública da União

Interes.: Defensoria Pública do Distrito Federal - “Amicus Curiae”

Interes.: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo - “Amicus Curiae”

Interes.: Defensoria Pública do Estado de Pernambuco - “Amicus Curiae”

Interes.: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - “Amicus Curiae”

Interes.: Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul - “Amicus 
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           Curiae”

Interes.: Defensoria Pública do Estado de São Paulo - “Amicus Curiae”

Interes.: Defensoria Pública do Estado de Tocantins - “Amicus Curiae”

Interes.: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - “Amicus Curiae”

Interes.: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - “Amicus 

            Curiae”

Interes.: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte - “Amicus 

           Curiae”

Interes.: Ministério Público do Estado de Goiás - “Amicus Curiae”

Interes.: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - “Amicus Curiae”

Interes.: Ministério Público do Estado de Santa Catarina - “Amicus Curiae”

Interes.: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul - “Amicus 

           Curiae”

EMENTA

Recurso especial. Recurso submetido ao rito dos repetitivos (art. 

1.036 do CPC c/c o art. 256, I, do RISTJ). Processo Penal e Processo 

Civil. Intimação do Ministério Público. Contagem dos prazos. Início. 

Necessidade de remessa dos autos à Instituição. Intimação e contagem 

de prazo para recurso. Distinções. Prerrogativa processual. Natureza 

das funções do Ministério Público. Peculiaridades do Processo Penal. 

Regra de tratamento distinta. Razoabilidade. Interpretação dos arts. 

18, II, “h”, da LC n. 75/1993 e 41, IV, da Lei n. 8.625/1993.

1. A intimação dos atos processuais tem por objetivo dar 

conhecimento ao interessado sobre o ato praticado, permitindo-lhe, 

eventualmente, a ele reagir, em autêntica expressão procedimental do 

princípio do contraditório, o qual se efetiva no plano concreto com a 

participação das partes no desenvolvimento do processo e na formação 

das decisões judiciais, de sorte a conferir tanto ao órgão de acusação 

quanto ao de defesa o direito de infl uir, quer com a atividade probatória, 

quer com a apresentação de petições e arrazoados, escritos e orais, na 

formação do convencimento do órgão jurisdicional competente.

2. Na estrutura dialética do processo penal brasileiro, o 

Ministério Público desempenha suas funções orientado por princípios 
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constitucionais expressos, entre os quais se destacam o da unidade e 

o da indivisibilidade, que engendram a atuação, em nome da mesma 

instituição, de diversos de seus membros, sem que isso importe em 

fragmentação do órgão, porquanto é a instituição, presentada por seus 

membros, que pratica o ato.

3. Incumbe ao Ministério Público a preservação da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis (art. 127 da CF), o que autoriza a otimização da 

efi ciência dos serviços ofi ciais, dependentes do acompanhamento e 

da fi scalização de vultosa quantidade de processos. Daí a necessidade 

e a justifi cativa para que a intimação pessoal seja aperfeiçoada com a 

vista dos autos (conforme disposto expressamente no art. 41, IV, da 

Lei n. 8.625/1993 e no art. 18, II, “h”, da LC n. 75/1993). Raciocínio 

válido também para a Defensoria Pública (arts. 4º, V, e 44, I, da LC n. 

80/1994), dada sua equivalente essencialidade à função jurisdicional 

do Estado (art. 134 da CF) e as peculiaridades de sua atuação.

4. Para o escorreito desempenho de suas atribuições 

constitucionais e legais, a intimação pessoal dos membros do 

Ministério Público é também objeto de expressa previsão no novo 

CPC, no art. 180 (repetindo o que já dizia o CPC de 1973, em seu art. 

236, § 2º), semelhantemente ao disposto no art. 370, § 4º, do Código 

de Processo Penal.

5. A distinção entre intimação do ato e início da contagem 

do prazo processual permite que se entenda indispensável – 

para o exercício do contraditório e a efetiva realização da missão 

constitucional do Ministério Público – que a fl uência do prazo para a 

prática de determinado prazo peremptório somente ocorra a partir do 

ingresso dos autos na secretaria do órgão destinatário da intimação. 

Precedentes.

6. Assim, a não coincidência entre a intimação do ato decisório 

(em audiência ou por certidão cartorial) e o início do prazo para sua 

eventual impugnação é a única que não sacrifi ca, por meio refl exo, os 

direitos daqueles que, no âmbito da jurisdição criminal, dependem 

da escorreita e efi ciente atuação do Ministério Público (a vítima e a 

sociedade em geral). Em verdade, o controle feito pelo representante 

do Ministério Público sobre a decisão judicial não é apenas voltado 
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à identifi cação de um possível prejuízo à acusação, mas também 

se dirige a certifi car se a ordem jurídica e os interesses sociais e 

individuais indisponíveis – dos quais é constitucionalmente incumbido 

de defender (art. 127, caput, da CF) – foram observados, i.e., se o ato 

para o qual foi cientifi cado não ostenta ilegalidade a sanar, ainda que, 

eventualmente, o reconhecimento do vício processual interesse, mais 

proximamente, à defesa.

7. É natural que, nos casos em que haja ato processual decisório 

proferido em audiência, as partes presentes (defesa e acusação) dele 

tomem conhecimento. Entretanto, essa ciência do ato não permite 

ao membro do Ministério Público (e também ao integrante da 

Defensoria Pública) o exercício pleno do contraditório, seja porque o 

órgão Ministerial não poderá levar consigo os autos, seja porque não 

necessariamente será o mesmo membro que esteve presente ao ato a 

ter atribuição para eventualmente impugná-lo.

8. Recurso especial provido para reconhecer a tempestividade 

da apelação interposta pelo Ministério Público Federal e determinar 

ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região que julgue o recurso 

ministerial.

Tese: O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão 

judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na 

repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação 

pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Terceira Seção, retomado o julgamento, após o voto-

vista antecipado do Sr. Ministro Felix Fischer, acompanhando o voto do Sr. 

Ministro Relator, dando provimento ao recurso especial para reconhecer a 

tempestividade da apelação interposta pelo Ministério Público Federal, e os 

votos dos Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Antonio 

Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik e Jorge Mussi no mesmo sentido, e o voto 

da Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, acompanhando a divergência, 

negando provimento ao recurso especial, por maioria, dar provimento ao 

recurso especial para reconhecer a tempestividade da apelação interposta pelo 
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Ministério Público Federal e determinar ao Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região que julgue o recurso ministerial, estabelecendo a seguinte tese: “O termo 

inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério 

Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo 

irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou 

por mandado”. Vencidos os Srs. Ministros Nefi  Cordeiro e Maria Th ereza de 

Assis Moura, que negavam provimento ao recurso especial, ao entendimento de 

que o prazo do Ministério Público é contado da intimação pessoal certifi cada, 

salvo em recurso contra decisão proferida em audiência ou sessão a que estiver 

presente, quando este é o termo inicial. Votaram vencidos os Srs. Ministros Nefi  

Cordeiro e Maria Th ereza de Assis Moura. Os Srs. Ministros Reynaldo Soares 

da Fonseca, Ribeiro Dantas, Antonio Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik, 

Felix Fischer e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o 

julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF), 23 de agosto de 2017 (data do julgamento).

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator

DJe 14.9.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: O Ministério Público Federal 

interpõe recurso especial, com fundamento na alínea “a” do permissivo 

constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal 

da 5ª Região, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 

2008.85.01.000117-0, nos termos desta ementa, no que interessa (fl . 246):

[...]

I. Fazendo-se presente o Ministério Público Federal, na audiência em que se 

proferiu - e publicou - a sentença, e dela tendo inequívoca ciência, inclusive com 

a aposição da assinatura de seu representante, é Válida a intimação assim levada 

a cabo, sendo esta a data de início da contagem do prazo recursal e não do termo 

de vista à Procuradoria Regional da República, restando atendida a prerrogativa 

da intimação pessoal, a qual não se opera, unicamente, com a remessa dos autos 

no órgão ministerial.

[...]

III. Recurso improvido.
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Em suas razões, alega o recorrente negativa de vigência dos arts. 18, II, “h”, 

da Lei Complementar n. 75/1993 e 41, IV, da Lei n. 8.625/1993, na medida 

em que a remessa dos autos ao membro do Parquet encontra-se incluída nas 

ressalvas existentes no art. 798, § 5º, e 800, § 2º, ambos do CPP.

Aduz que “o prejuízo advindo da intimação da sentença na própria 

audiência é notório, uma vez que a acusação teve inequívoca ciência apenas 

dos atos praticados durante aquele ato processual (audiência) e não de todos 

os fundamentos da decisão que apreciou as provas da lide e absolveu o réu 

(sentença), o que apenas foi possível com o acesso irrestrito aos autos no dia 

seguinte” (fl . 252).

Sustenta, por isso, a nulidade da decisão que considerou intempestiva a 

apelação ministerial, porquanto “defi niu como data de intimação do Parquet 

aquela em que foi proferida a sentença – 15 de junho de 2011 – e não a data em 

que o órgão ministerial obteve vista dos autos – 16 de junho de 2011. Seguindo 

esse raciocínio, a sentença teria transitado em julgado no dia 20 de junho de 

2011, um dia antes da data em que foi interposta a apelação”.

Ressalta que “a Lei Complementar n. 75/1993, em seu art. 18 estabelece 

como uma das prerrogativas processuais do Ministério Público da União, a 

de receber intimação pessoalmente nos autos, nos feitos em que ofi ciar, em 

qualquer processo e grau de jurisdição” (fl . 253), motivo pelo qual considera que 

“não atende a exigência legal ter a sentença sido proferida em audiência, com 

mera presença do Ministério Público” (fl . 256).

Requer, por isso, o provimento do recurso especial, com vistas ao 

reconhecimento de que “a contagem do prazo para a interposição do recurso 

de apelação deve se iniciar na data em que o representante do órgão ministerial 

obteve vista dos autos, com a sua devida remessa” (fl . 257).

Apresentadas as contrarrazões (fl s. 276-282) e admitido o recurso (fl s. 284-

285), o Ministério Público Federal, em parecer subscrito pelo Subprocurador-

Geral da República Alcides Martins, opinou pelo seu provimento (fl s. 297-300).

Em 13.9.2016, determinei a afetação deste recurso, sob rito dos recursos 

repetitivos, à Terceira Seção e, em 26.9.2016, após a oitiva do Ministério 

Público na qualidade de custos iuris, a intimação da Defensoria Pública da União 

para se manifestar como Amicus Curiae.

Em 10.11.2016, deferi pedido de habilitação, também como Amigo 

da Corte, formulado pelas Defensorias Públicas do Distrito Federal e dos 
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Territórios, dos Estados do Espírito Santo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, São Paulo e Tocantins, levando-se em consideração a relevância 

do tema tratado neste recurso, cujas implicações poderiam, por via transversa, 

refl etir nas suas atuações institucionais.

Por fim, em 30.11.2016, 6.12.2016 e 8.12.2016, deferi a habilitação 

dos Ministérios Públicos do Estado do Rio de Janeiro, do Distrito Federal e 

Territórios, do Rio Grande do Norte, de Goiás, de Mato Grosso, de Santa 

Catarina e do Mato Grosso do Sul como Amicus Curiae, pelos mesmos 

argumentos externados para as Defensorias Públicas.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz (Relator):

I. Admissibilidade

O recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, porquanto, a 

par de tempestivamente interposto, diz respeito à matéria jurídica devidamente 

prequestionada e defi nitivamente enfrentada no acórdão impugnado, onde 

houve amplo debate do tema pelo Tribunal de origem. Destaco, ainda, que não 

há óbices regimentais ou sumulares que impeçam a análise do recurso.

II. Contextualização

Dos autos, extrai-se que foi defl agrado processo penal contra o recorrido 

pela suposta prática dos crimes de moeda falsa e de falsa identidade (arts. 289, 

§ 1º, e 307 do Código Penal). Entretanto, em audiência realizada no dia 

15.6.2011, sobreveio sentença absolutória, com fundamento no art. 386, III, 

V e VII, do Código de Processo Penal (fl s. 164-166), sendo registrada em ata, 

na oportunidade, a intimação do Ministério Público e do defensor dativo acerca do 

referido decisum, porquanto presentes em audiência.

A Secretaria da 6ª Vara Federal de Itabaiana – SE certifi cou que a sentença 

absolutória havia transitado em julgado no dia 20.6.2011 (fl . 184). Em 21.6.2011 

(fl . 181), foi interposta apelação pelo Ministério Público Federal, considerada 

extemporânea pelo Juízo impugnado (fl . 185).
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Por meio de recurso em sentido estrito, o Parquet sustentou, na origem, 

que o prazo para a interposição de recurso contra a referida sentença somente 

poderia começar a fl uir com a remessa dos autos com vista ou com a entrada destes 

na instituição, e não da intimação que se dera em audiência e, por isso, o recurso de 

apelação apresentado por ele estaria tempestivo.

O Tribunal de origem manteve o reconhecimento de que o apelo seria 

intempestivo porque “o Ministério Público Federal se fez presente à audiência 

em que foi prolatada – e publicada – a sentença, assinando não apenas a ata (fl s. 

124) e os termos de qualifi cação das testemunhas (fl s. 125/126) e da acusada (fl s. 

127), como também do próprio teor da sentença (fl s. 129/130), o que demonstra 

a pertinente aplicação da jurisprudência suso transcrita a demonstrar a validade 

da intimação em 15 de junho de 2011 (data da audiência) e não apenas do 

termo de vista dos autos à Procuradoria Regional da República, em 16 de junho” 

(fl s. 242-244).

A questão central trazida a debate neste recurso, portanto, cinge-se a saber 

se a intimação do Ministério Público, nas hipóteses em que o respectivo membro se fez 

presente na audiência onde o ato foi produzido, já determina o início do cômputo do 

prazo para recorrer, ou se o prazo somente se inicia com a remessa dos autos com vista 

à instituição, nos termos do que preveem os arts. 18, II, “h”, da Lei Complementar n. 

75/1993 e 41, IV, da Lei n. 8.625/1993.

III. Tratamento jurisprudencial do tema

De início, registro que este Superior Tribunal, já há alguns anos, fi rmou a 

jurisprudência de que a intimação pessoal do Ministério Público se dá com a 

remessa dos autos à instituição. Confi ram-se, v.g., os seguintes precedentes, de 

todas as Turmas, da 3ª Seção e da Corte Especial deste Tribunal:

[...]

- A intimação do representante do Ministério Público, em qualquer processo e 

grau de jurisdição, deve ser feita pessoalmente, através da entrega dos autos com 

vista, pouco relevando que tenha ele estado presente à sessão de julgamento.

[...]

(REsp n. 91.544/MG, Rel. Ministro Barros Monteiro, 4ª T., DJ 16.9.2002)

[...]

1. O prazo de recurso para o Ministério Público começa a fl uir de sua intimação 

pessoal, formalidade que se opera mediante entrega dos autos com vista (artigos 18 
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da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993, e 41, inciso IV, da Lei n. 8.625, 

de 12 de fevereiro de 1993).

[...]

(EREsp n. 416.299/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, 3ª S., DJ 25.6.2007)

[...]

1. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que os prazos 

processuais para o Ministério Público começam a correr a partir da entrega dos autos 

no protocolo administrativo do órgão.

Precedentes da Corte Especial: AgEREsp 734.358/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 

DJU 18.12.2006; EREsp 337.052/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJU 14.03.2005; REsp 

628.621/DF, Corte Especial, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 06.09.2004.

[...]

(AgRg nos EREsp n. 403.153/SP, Rel. Ministro Castro Meira, C.E., DJe 23.8.2010, 

grifou-se)

[...]

1. O Ministério Público e a Defensoria Pública possuem a prerrogativa de 

intimação pessoal das decisões em qualquer processo ou grau de jurisdição, 

sendo que o prazo de recurso deve ser contado a partir do recebimento dos autos 

com vista.

[...] (REsp n. 1.278.239/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª T., DJe 29.10.2012)

[...]

1. De acordo com precedentes deste STJ, a prerrogativa da intimação pessoal 

dos membros do Ministério Público somente se aperfeiçoa com a entrega dos autos 

com vista.

[...] (REsp n. 1.222.004/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª T., DJe 3.6.2015)

[...]

1. A intimação pessoal do membro do Ministério Público é realizada com a 

efetiva entrega dos autos com vista, seja diretamente ao agente ministerial que 

atua na causa ou no setor administrativo de distribuição interna na instituição.

[...] (AgRg no Edcl no REsp n. 1.420.425/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, 2ª T., 

DJe 8.3.2016)

[...]

1. Para o Ministério Público, o termo inicial da contagem do prazo para 

recorrer é a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, 
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independentemente da aposição de ciente em mandado encaminhado ao membro 

do Parquet, sem a efetiva remessa do feito. Precedentes.

[...] (AgRg nos EDcl o AgRg no HC n. 146.809/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti 

Cruz, 6ª T., DJe 21.3.2016)

[...]

2. “A fl uência do prazo recursal para o Ministério Público e a Defensoria Pública, 

ambos benefi ciados com intimação pessoal, tem início com a remessa dos autos 

com vista ou com a entrada destes na instituição, e não com oposição de ciência 

pelo seu representante”

[...] (HC n. 281.873/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 

15.4.2016)

Nesse sentido alinha-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

merecendo destaque o seguinte aresto proferido pelo seu Pleno:

[...] A contagem do prazo para o Ministério Público começa a fl uir no dia seguinte 

ao do recebimento do processo no Órgão. (Inq n. 3.515, Rel. Min. Marco Aurélio, 

Pleno, DJe 14.3.2014)

E ainda: HC n. 121.967/AgR/SP, 1ª T., DJe 6.4.2015; RE n. 897.411/DF, 

2ª T., DJe 1º.10.2015; entre outros.

A propósito, o Ministro Roberto Barroso, ao analisar a Rcl n. 17.694/RS 

(DJe 7.10.2014), destacou que “... há, em relação ao Ministério Público, uma 

prerrogativa de ser intimado pessoalmente e com vista dos autos, para qualquer 

fi nalidade. Ou seja, não basta a intimação pessoal. Ademais, como dito, a LC n. 

75/1993 e a Lei n. 8.625/1993 são leis especiais e não preveem formas diferenciadas 

de intimação, de modo que não é aplicável a intimação pessoal (por meio de 

mandado) prevista na lei geral”.

A despeito disso, nos casos de intimação pessoal por mandado, em audiência 

ou em cartório, há alguns precedentes exclusivos das Turmas e também da própria 

Terceira Seção, que sinalizam em direção oposta, desconsiderando a necessidade 

de remessa dos autos com vista ao Ministério Público:

[...]

3. A teor do que dispõe o § 2º do art. 800, c/c os art. 798, § 5º e 370, § 4º, todos 

do CPP, uma vez havendo a intimação pessoal do Ministério Público, por mandado 

ou com vista pessoal em cartório, é indiferente o dia da remessa dos autos, porque o 

início da contagem do prazo, deve ser contada da realização daquela.
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[...]

(AgRg no REsp n. 1.347.303/GO, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJ 

28.3.2014)

[...]

1. O representante do Ministério Público tem a prerrogativa da intimação 

pessoal, iniciando-se o prazo para a interposição de recurso a partir desta (LC n. 

75/1993, art. 18, II, h, e Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV).

2. No caso, a intimação pessoal do Parquet ocorreu antes do envio dos autos ao 

Ministério Público, sendo, portanto, indiferente para o início da contagem do prazo 

recursal a data em que foram remetidos os autos, posteriormente, para o órgão 

ministerial.

[...]

(AgRg no REsp n. 1.102.059/MA, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 13.10.2009)

[...]

1. O prazo recursal para o Ministério Público inicia-se na data da sua intimação 

pessoal, realizada em cartório e cientifi cada nos autos, e não no dia da remessa dos 

autos ao seu departamento administrativo.

[...]

(EREsp n. 1.347.303/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 17.12.2014)

1. O prazo recursal para o Ministério Público inicia-se na data da sua intimação 

pessoal, realizada em cartório e cientifi cada nos autos, e não no dia da remessa dos 

autos ao seu departamento administrativo [...], permitindo-se, assim, a isonomia 

entre defesa e acusação.

[...]

(REsp n. 1.240.298/RS, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, 6ª T., DJe 10.10.2016)

Verifica-se, portanto, uma contradição jurisprudencial instaurada no 

âmbito exclusivo desta Terceira Seção, notadamente porque a intimação pessoal 

pode ocorrer mediante cinco possíveis formas, quais sejam: 1) em audiência; 2) 

por certifi cação do cartório ou da secretaria da vara; 3) por via postal (carta registrada 

com aviso de recebimento); 4) por mandado (cumprido por ofi cial de justiça); 5) 

mediante a entrega dos autos com vista.

Entretanto, malgrado a previsão contida no art. 41, IV, da Lei n. 

8.625/1993, que prevê a intimação pessoal mediante remessa dos autos, verifi ca-

se que alguns precedentes apontam ser possível que essa intimação pessoal se 
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dê de outras formas, demonstrando-se, por conseguinte, de extrema relevância 

defi nir, de uma vez por todas, se é admissível esse elastecimento extra legem do 

mecanismo de intimação pessoal dos membros do Ministério Público (e da 

Defensoria Pública), de modo a não ser necessária a remessa dos autos à instituição 

para o aperfeiçoamento do ato de intimação.

IV. Intimação e prazos processuais – necessária distinção conceitual

Sob o prisma conceitual, a intimação não se confunde com a contagem 

do prazo recursal, embora, em regra, o início do prazo para a prática de atos 

processuais se dê com a intimação. De fato, o termo intimação rotineiramente é 

empregado com três propósitos: 1º) externar uma fi nalidade: cientifi car alguém; 

2º) defi nir um objeto: o ato do processo passível de impugnação ou de reação; 

e 3º) expor uma determinação (explícita ou implícita): fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa (o que mais se ajusta ao conceito de “notifi cação”).

É válido frisar que esse último propósito não é essencial, na medida em 

que “a intimação também poderá se dar apenas para promover a ciência da parte 

ou de terceiro, sem que, com isso, se lhe exija qualquer conduta (AMARAL, 

Guilherme Rizzo. Comentários às alterações do novo CPC. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 364-365). Um exemplo disso, como aponta 

Candido Dinamarco, é o da intimação das partes acerca da sentença, em que 

o magistrado não emite um comando para que o destinatário da intimação 

recorra do ato, mas simplesmente lhes proporciona a oportunidade de fazê-lo 

(Instituições de direito processual civil, v. II. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 

2002, p. 511). Aliás, o Código de Processo Civil (art. 269), nesse particular, 

adequou melhor o conceito ao prever que a “Intimação é o ato pelo qual se dá 

ciência a alguém dos atos e termos do processo”, diversamente do que ocorria 

anteriormente com o CPC de 1973 (art. 234), que estabelecia ser a intimação “... 

o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que 

faça ou deixe de fazer alguma coisa”.

Assim, é induvidoso que intimação é um ato de comunicação processual, 

dirigida a todos que dele participam, com o objetivo de informar ou cientifi car 

a existência de outro ato já praticado ou que se deva praticar (MARQUES, José 

Frederico. Manual de direito processual civil, v. 1. São Paulo: Saraiva, 1985-

1986, p. 367). Ainda, nas palavras de Tourinho Filho, “a intimação é, pois, a 

ciência que se dá a alguém de um ato já praticado, já consumado, seja um despacho, 

seja uma sentença, ou, como diz Pontes de Miranda, é a comunicação de ato 
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praticado. Assim, intima-se o réu de uma sentença (note-se que o réu está sendo 

cientifi cado de um ato já consumado, já praticado, isto é, a sentença)” (Processo 

Penal, 20. ed. São Paulo: Saraiva, vol. 3, 1998, p. 213).

Todavia, o prazo processual, considerado em si mesmo, não tem necessária 

relação com intimação (comunicação ou ciência de atos daqueles que fi guram no 

processo), mas com o espaço de tempo de que as partes ou terceiros interessados 

dispõem para a prática válida de atos processuais que darão andamento ao processo. 

Pode-se daí inferir que o conceito de prazo processual se imbrica com a própria 

ideia de dinamismo que subjaz à estrutura sequencial de atos do processo, 

impelindo-o a caminhar para frente, sem que esse avanço possa representar 

impedimento ao exercício de um princípio inerente ao processo, que é o 

contraditório. É dizer, uma característica importante do prazo é a necessidade de 

que ele seja “adequado para a parte desenvolver sua atividade” (FERNANDES, 

Antonio Scarance. Processo penal constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2002, p. 116), sob pena de violação do exercício do contraditório.

Assim, conquanto se reconheça que intimação do ato e respectivo prazo 

processual caminhem ligados, uma vez que, em regra, a ciência ou o conhecimento 

das partes acerca dos atos processuais dispara o início do cômputo do prazo para 

a prática de novos atos, o início na contagem do prazo pode e deve ser postergado 

quando adequado e necessário ao exercício do contraditório pleno, ou seja, e repetindo 

as palavras do professor paulista, quando “adequado para a parte desenvolver sua 

atividade”.

Nessa direção, precisas as ponderações ainda do Prof. Antonio Scarance 

Fernandes, para quem “é necessário que a informação e a possibilidade de reação 

permitam um contraditório pleno e efetivo. Pleno, porque se exige sua observância 

durante todo o desenrolar da causa, até seu encerramento. Efetivo, porque 

não é sufi ciente dar à parte a possibilidade formal de se pronunciar sobre os atos da 

parte contrária, sendo imprescindível proporcionar-lhe os meios para que tenha 

condições reais de contrariá-los” (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo 

penal constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 58 – grifo nosso).

Por tudo isso, é possível concluir que uma importante faceta da intimação 

e da existência de prazo processual para a prática de atos processuais resvala 

no relevante princípio do contraditório, que, nas palavras do Ministro Gilmar 

Mendes (HC n. 126.663/MG, DJe 28.9.2015), “envolve não só o direito de 

manifestação e o direito de informação sobre o objeto do processo, mas também o direito 

de ver os seus argumentos contemplados pelo órgão incumbido de julgar”.
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V. Dialética processual – importância do contraditório

Importa sobrelevar a existência do contraditório como ferramenta que 

possibilita a necessária dialeticidade processual, que se efetiva no plano concreto 

por meio da participação das partes no desenvolvimento do processo. O método 

contraditório é o preferido porque, em comparação com outros, é o mais 

confi ável para a pesquisa da verdade e para o controle da legalidade e da justiça 

dos atos processuais.

Emerge, então, o contraditório das partes como o método heurístico, 

no processo penal moderno, mais efi caz e seguro para conciliar os direitos 

individuais do acusado com o interesse estatal em desvendar a verdade histórica 

dos fatos que justifi caram a instauração do iudicium.

Assim, em uma perspectiva ativa, que diz respeito tanto à defesa (acusado, 

representantes legais e Defensoria Pública) como ao Ministério Público, o 

contraditório pode ser compreendido como a possibilidade de infl uir sobre a 

elaboração e a formação do convencimento do juiz, e, por conseguinte, infl uir 

no resultado do processo (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Os Princípios do 

direito processual civil na Constituição de 1988. In: Temas de direito processual: 

Sexta Série. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 243).

Nas precisas palavras de Eugênio Pacelli, o contraditório “não só passaria 

a garantir o direito a informação de qualquer fato ou alegação contrária ao 

interesse das partes e o direito à reação (contrariedade) a ambos – vistos, assim, 

como garantia de participação –, mas também garantiria que a oportunidade da 

resposta pudesse se realizar na mesma intensidade e extensão” (Curso de processo penal. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 40).

A igualdade de oportunidades entre as partes, no exercício do 

contraditório pleno e efetivo, infl uencia a própria estrutura do procedimento, 

que necessariamente deve condizer com a dinâmica dialética do processo. Essa 

simetria, com a substancial paridade das posições subjetivas no processo, traduz-se na 

realização de um conjunto de controles exercitados mutuamente por meio de reações 

e escolhas, que, para ocorrerem, demandam capacitação e efetiva possibilidade de 

exercício das faculdades processuais das partes.

VI. Princípios constitucionais do Ministério Público que infl uenciam no exercício 

do contraditório efetivo

O Ministério Público, como principal agente de promoção dos valores e 

dos direitos indisponíveis, não é mais um simples guardião da lei (custos legis), 
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mas fi scal da observância de todo o direito (custos juris), a serviço da sociedade 

(custos societatis), mediante diretrizes com assento na Constituição Federal 

(art. 127): “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.

Para bem desincumbir-se de suas atribuições constitucionais, arroladas 

no art. 129 da Carta Política de 1988, assegurou-se ao Ministério Público 

um extenso rol de prerrogativas, direitos, garantias e deveres, de estatura 

constitucional (arts. 127 a 129 da CR) e legal (arts. 17 e 18 da Lei Complementar 

n. 75/1993 e 38 a 42 da Lei n. 8.625/1993), permeados diretamente por 

princípios que singularizam tal instituição, dois dos quais – a unidade e a 

indivisibilidade – interferem na compreensão do tema objeto deste recurso.

Em uma concepção tradicional, muito bem posta por Hugo Nigro Mazzilli 

(Manual do Promotor de Justiça. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 48), pode-se afi rmar 

que o princípio da unidade comporta a ideia de que os membros do Ministério 

Público integram um só órgão sob a direção de um só chefe. A seu turno, o princípio 

da indivisibilidade, que para alguns confunde-se com o princípio da unidade 

(v.g. CINTRA, Antônio Carlos de Araújo et al. Teoria geral do processo. São 

Paulo: Editora Malheiros, 2010, p. 230-239), signifi ca que, observados os preceitos 

legais, um membro do Ministério Público poderá substituir outro quando tal se fi zer 

necessário. Assim, a substituição de um membro por outro não fragmenta a 

atuação ministerial, pois é a instituição, presentada pelos seus membros, quem 

pratica o ato.

A mesma confi guração principiológica, insta observar, foi destinada à 

Defensoria Pública, para a qual prevê a Constituição Federal, em seu art. 134, 

§ 4º, o seguinte: “São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, 

a indivisibilidade e a independência funcional”. Assim, tal como o Ministério 

Público, os membros da Defensoria Pública podem substituir-se uns aos outros, 

a fi m de preservar a continuidade na execução de suas fi nalidades institucionais.

Tal circunstância é de suma importância para a percepção da singularidade 

que caracteriza e diferencia a atuação de um promotor de justiça (ou de um 

procurador da república), notadamente nas situações em que o agente público, 

atuando em audiências criminais, fala, produz prova, debate e requer perante a 

autoridade judiciária competente, mas nem sempre será o membro do Ministério 

Público que, posteriormente, terá o encargo e a atribuição de falar no processo e, 

eventualmente, impugnar atos praticados durante essa audiência.
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Com efeito, a substituição de membros do Ministério Público (ou mesmo da 

Defensoria Pública) é muito comum, v.g., em locais onde não há promotores 

sufi cientes para atender a todos os juízos ou quando não coincide o número de 

juízos com o número de promotorias, hipóteses em que o agente ministerial que 

realiza a audiência nem sempre será o mesmo a deter atribuições para, ao depois, 

falar nos autos.

Isso sem levar em conta que, por não haver dependência funcional e muito 

menos, necessariamente, simetria organizacional entre o Poder Judiciário e o 

Ministério Público, é usual que a distribuição de processos entre os respectivos 

ofícios não coincida.

Ainda, não se descure de uma obviedade perceptível a todos os que possuem 

experiência de foro, nomeadamente o criminal: não se pode comparar, sequer 

remotamente, a quantidade de processos sob a responsabilidade de um membro do 

Ministério Público – normalmente calculada em centenas ou milhares – com 

a que normalmente ocupa a carteira de um escritório de advocacia, contada, se 

tanto, em dezenas. Essa evidente desigualdade de encargos – reforçada pela 

circunstância de que um promotor de justiça não escolhe as causas em que irá 

atuar, pois age regido pelos princípios da ofi cialidade e da obrigatoriedade da ação 

penal – reclama tratamento processual também desigual, máxime no tocante às 

regras de intimação para a marcação do dies a quo para a contagem de prazos 

peremptórios, geralmente voltados à interposição de recursos.

Parece irrazoável exigir, em tal cenário, que um promotor de justiça que realiza, 

ao longo de sucessivas tardes de uma semana, dezenas de audiências criminais, já 

tenha o prazo recursal correndo em seu desfavor a partir já dessas tantas audiências 

realizadas em série.

Difícil não identifi car um notório prejuízo institucional – com refl exos na 

defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis – nas frequentes situações 

em que, encerrada uma tarde de audiência, já saia o Ministério Público com a 

ampulheta do prazo recursal em pleno curso, mesmo quando o promotor de 

justiça que participou do ato judicial não será, necessariamente, quem receberá 

os autos para nele ofi ciar.

Por tudo isso é que não soa equivocado afi rmar, sob o prisma de princípios 

constitucionais, que a intimação dirigida ao membro do Ministério Público 

presente em audiência não induz, automaticamente, o início do cômputo 

do prazo para a prática de atos processuais, sob pena de, a não ser assim, 

potencializar os riscos de perecimento não apenas das prerrogativas institucionais 
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indicadas, mas, especialmente, de direitos e interesses que o Ministério Público, por 

missão constitucional, tem sob seu encargo.

VII. Existência de legislação específi ca que assegura ao Ministério Público (e à 

Defensoria Pública) a remessa dos autos com vista

A par desses aspectos pragmáticos, que impõem um olhar diferenciado 

sobre a atuação do Ministério Público (e da Defensoria Pública) no processo 

penal, não há como fugir da clareza normativa da legislação de regência. Tanto 

a Lei Orgânica dos Ministérios Públicos Estaduais (art. 41, IV, da Lei n. 

8.625/1993) quanto a Lei Complementar n. 75/1993, do Ministério Público da 

União (art. 18, II, “h”) são explícitas em estabelecer prerrogativas processuais aos 

membros dessa instituição, sobrelevando, pelo objeto deste recurso especial, o 

tratamento específi co referente à intimação processual.

Confi ra-se:

Art. 18. São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União:

[...]

II - processuais:

[...]

h) receber intimação pessoalmente nos autos em qualquer processo e grau de 

jurisdição nos feitos em que tiver que ofi ciar.

Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no 

exercício de sua função, além de outras previstas na Lei Orgânica:

[...]

IV - receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, através 

da entrega dos autos com vista;

A prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público já era prevista 

no CPC de 1973, em seu art. 236, § 2º, posteriormente reforçada pelas citadas 

leis de regência – promulgadas sob a nova ordem constitucional – e mantidas 

no novo CPC, conforme previsão contida no art. 180 (“O Ministério Público 

gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir 

de sua intimação pessoal”).

Vale sublinhar, como disse logo no início, que a intimação pessoal pode 

ocorrer mediante cinco possíveis formas, quais sejam: 1) em audiência; 2) por 
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certifi cação do cartório ou da secretaria da vara; 3) por via postal (carta registrada 

com aviso de recebimento); 4) por mandado (cumprido por ofi cial de justiça); 5) 

mediante a entrega dos autos com vista.

Infere-se, de ambas as leis, que a intimação dos membros do Ministério 

Público, em qualquer grau de jurisdição, será sempre pessoal, com um plus, 

indispensável, como visto, para a consecução de seus fi ns constitucionais: a 

intimação se aperfeiçoa mediante a entrega dos autos com vista, percepção, aliás, 

que não escapou da análise do Ministro Luis Roberto Barroso, ao pontuar que “há, 

em relação ao Ministério Público, uma prerrogativa de ser intimado pessoalmente 

e com vista dos autos, para qualquer fi nalidade” (Rcl n. 17.694/RS, DJe 6.10.2014, 

grifamos).

Insta consignar – por oportuno – que semelhante regramento disciplina 

também as intimações de membros da Defensoria Pública, que deverá ser sempre 

pessoal, nos termos dos arts. 370, § 4º, do Código de Processo Penal, 5º, § 5º, da 

Lei n. 1.060/1950, 4º, V, e 44, I, da Lei Complementar n. 80/1994. Entretanto, 

quanto às formas de intimação pessoal, há uma distinção.

Diz o art. 44, I, da LC n. 80/1994:

Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com 

vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância 

administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

Observe-se que, diversamente do que ocorre com o Ministério Público, a 

remessa dos autos com vista à Defensoria Pública somente se dará, pela literalidade do 

dispositivo, nas hipóteses em que fi car caracterizada a necessidade desse tipo específi co 

de intimação pessoal. A contrario sensu, seria possível concluir que a intimação 

pessoal dos defensores pode ser efetivada por outras formas que não a remessa 

dos autos, a depender da situação concreta examinada.

Essa particularidade, que acaba por distinguir, em certa medida, as formas 

de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público, coloca o debate 

quanto aos membros da Defensoria Pública em situação muito mais confl itante, haja 

vista que a remessa dos autos, segundo esse dispositivo, somente será possível quando 

demonstrada sua necessidade, diversamente do que ocorre com o Ministério Público, 

em que a remessa será sempre impositiva.

Não descuro que o art. 4º, V, da LC n. 80/1994, quando trata das funções da 

Defensoria Pública, prevê que seu exercício se dá “mediante o recebimento dos autos 
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com vista”. Essa circunstância, embora enfraquecida pela literalidade do art. 44, 

I da referida lei (que trata das prerrogativas), aponta a necessidade de remessa 

dos autos com vista, cuja justifi cativa central encontra repouso na própria 

Constituição Federal, ao considerá-la essencial à Administração da Justiça.

Assim, se a razão de ser dessa forma específi ca de intimação pessoal é 

ontologicamente idêntica para ambas as instituições – igualmente essenciais à 

Administração da Justiça – creio que a interpretação a ser dada, no âmbito do 

processo penal, é que a intimação da Defensoria Pública também se aperfeiçoa com a 

remessa dos autos para vista pessoal do defensor.

É induvidoso que, nas hipóteses em que há ato judicial decisório proferido em 

audiência (no caso ora sob exame, trata-se de uma sentença absolutória), haverá, 

em tal momento, a intimação pessoal das partes presentes (defesa e acusação). No 

entanto, essa intimação não é sufi ciente para permitir ao membro do Ministério 

Público (e também da Defensoria Pública) o exercício pleno do contraditório e do 

consequente direito a impugnar o ato, seja porque o Promotor/Procurador da 

República não poderá levar consigo os autos tão logo encerrada a audiência, 

seja porque não necessariamente será esse mesmo membro que impugnará o 

ato decisório proferido em audiência. Então, a melhor exegese parece ser a que 

considera poder a intimação pessoal realizar-se em audiência, mas dependente, para 

engendrar a contagem do prazo recursal, da entrega dos autos ao Ministério Público.

VIII. Interesses tutelados na atuação do Ministério Público

A distinção a ser feita entre a intimação do ato decisório e o início do 

prazo para sua eventual impugnação é a única que não sacrifi ca, por meio refl exo, os 

direitos daqueles em nome de quem o Ministério Público, teleologicamente, se legitima 

na ação penal (a vítima e a sociedade em geral).

Deveras, e como já tive oportunidade de registrar em trabalho acadêmico, 

o Ministério Público busca, em sua atividade processual, a realização da ordem 

jurídica justa; atua como instituição encarregada de agir em nome da sociedade, 

exercitando o ius persequendi in iudicio, derivado do poder-dever de punir (ius 

puniendi) concretizado com a prática de uma infração penal.

Em uma roupagem compatível com um modelo de processo penal 

democrático e civilizado, o Ministério Público é, assim, instituição totalmente 

contrária à vetusta ideia do “vingador público”, encarregado que era de, em 

nome do rei, obter a todo custo a condenação daqueles que fossem apontados 

como autores de crimes. Na realidade, com a criação de um órgão ofi cial de 
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persecução penal, minimizou-se a impunidade que caracterizava o sistema 

acusatório particular ou popular e, de outro lado, propiciou-se expulsar, de 

dentro dos tribunais, as paixões, a vingança pessoal e o rancor, sentimentos 

substituídos “pela imparcialidade” [melhor seria dizer: objetividade] da justiça 

pública (PIMENTA BUENO. Apontamentos sobre o processo criminal brasileiro. 

4ª ed., Lisboa, Livraria Clássica, 1910, p. 108).

Hodiernamente se reconhece, ao contrário, total liberdade ao Ministério 

Público para pugnar até mesmo a favor do acusado, como um autêntico “dever 

de verdade” (obbligo di verità, cfe. LUIGI P. COMOGLIO e VLADIMIRO 

ZAGREBELSKY, Modelo accusatorio e deontologia dei comportamenti processuali 

nella prospettiva comparatistica, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 

Milano, Giuff rè, fasc. 2 – aprile-giugno/1993, p. 484). Na realidade, não se tem 

propriamente uma atuação ministerial direcionada a favorecer o réu, porém, 

na medida em que o Ministério Público busca a realização da ordem jurídica 

justa, faz coincidir com o interesse particular do acusado o interesse público 

que representa em nome da sociedade, desempenhando, assim, uma função de 

justiça (PEDRO BERTOLINO. El debido proceso penal. La Plata: LEP, 1986 p. 

139).

Esse também me parece ser, eminentes pares, um aspecto que não pode ser 

desprestigiado quando se analisa a razão de ser de um dispositivo que assegura um 

mecanismo diferenciado para a ciência do ato decisório ao órgão ministerial, pois o 

controle feito pelo representante do Ministério Público sobre a decisão judicial 

não é apenas voltado à identifi cação de um possível prejuízo à acusação, mas 

também se dirige a certifi car se a ordem jurídica e os interesses sociais e individuais 

indisponíveis – dos quais é constitucionalmente incumbido de defender (art. 127, 

caput, da CR) – foram observados, i.e., se o ato para o qual foi cientifi cado não 

ostenta ilegalidade a sanar, ainda que, eventualmente, o reconhecimento do vício 

processual interesse, mais proximamente, à defesa.

A distinção a ser feita entre a intimação do ato decisório e o início do prazo 

para sua eventual impugnação é a única, a meu sentir, que não sacrifi ca, por 

meio refl exo, os direitos daqueles que, no âmbito da jurisdição criminal, dependem 

da escorreita e efi ciente atuação do Ministério Público (a vítima e a sociedade em 

geral).

Daí se infere que, independentemente de qualquer positivação legal, a 

nossa Carta Magna impõe ao Ministério Público o dever de agir, sempre, na 

defesa de direitos e garantias individuais que são normalmente confrontados 
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durante o exercício da ação penal pública, a qual, aliás, é promovida pelo 

Parquet de modo privativo (art. 129, I, da CF). Em outras palavras, ao mover a 

ação penal pública, como parte acusadora, o Parquet não se despe do dever de 

fi scalizar e, mais do que isso, respeitar as liberdades públicas, eis que, por serem 

elas indisponíveis e por comporem a ideia de uma ordem jurídica sedimentada 

em um regime democrático, reclamam a tutela do próprio Ministério Público.

Ao f iscalizar a correta aplicação das leis, o Ministério Público age com 

objetividade, mesmo quando é parte formalmente acusadora na ação penal pública. 

Logo, atua como parte e também como fi scal do direito, é dizer, exerce as suas 

funções institucionais no âmbito das ações penais por ele promovidas, de modo 

objetivo e equilibrado (ao menos é esse o plano das expectativas constitucionais). 

Eis a razão pela qual o interesse do Ministério Público se identifi ca, quando 

decide recorrer, não com um interesse pessoal do membro dessa instituição, mas 

“com o interesse de observância da lei” (GIOVANNI LEONE, Diritto processuale 

penale, 7ª ed., Napoli, Jovene, 1968, p. 497).

IX. Diferença legítima de tratamento processual

Possível objeção à diferença de tratamento entre Ministério Público e 

Defensoria Pública, de um lado, e advocacia, de outro, já foi respondida pelo 

Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, no julgamento da ADIN n. 1.036-1-DF, ajuizada pelo 

Conselho Federal da OAB em face da Lei n. 8.701/1993, que acrescentou 

parágrafo ao art. 370 do CPP, dando tratamento diferenciado entre Ministério 

Público e advocacia particular na intimação dos atos processuais, a Corte 

Suprema não constatou a presença do periculum in mora necessário para a 

suspensão da efi cácia da norma hostilizada, inobstante tenham os Ministros 

Marco Aurélio e Carlos Veloso enfatizado a desigualdade de tratamento gerado 

pelo dispositivo em apreço (Tribunal Pleno, j. em 3.3.1994, Rel. Min. Francisco 

Rezek, DJU 30.6.1995). Prevaleceu a opinião de que não há, na hipótese regulada 

pelo texto impugnado, “um tratamento diferenciado entre acusação e defesa 

(...), mas um tratamento diferenciado entre Justiça Pública e advocacia particular” 

(excerto do voto do Relator, Ministro Francisco Resek).

Também em outra ADI (2.144 MC/DF) julgada em 11.05.2000 (DJ 

14.11.2003 p. 11), o Plenário do STF assentou, ao indeferir a medida cautelar, 

que “a peculiar função dos membros do Ministério Público e dos advogados nomeados, 

no Processo Penal, justifi ca tratamento diferenciado caracterizado na intimação 
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pessoal, não criando o § 1º do art. 370 do CPP situação de desigualdade ao 

determinar que a intimação do advogado constituído, do advogado do querelante 

e do assistente se dê por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos 

judiciais da comarca. O procedimento previsto no art. 370, § 1º, do CPP não 

acarreta obstáculo à atuação dos advogados, não havendo violação ao devido 

processo legal ou à ampla defesa.”

Acentua, a propósito, SUZANA BARROS (O princípio da proporcionalidade 

e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. 

Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 189), que “[...] a solução do problema da 

distinção de tratamento tem de levar em consideração que o legislador está 

vinculado ao conteúdo material do princípio da igualdade, o que quer dizer 

que deve haver um fundamento ao menos plausível para instituí-la. Ora, se ele, 

legislador, elege aleatoriamente qualquer fator de diferenciação, sem pertinência 

de fundo teleológico, ou se estabelece, em função da distinção, privilégios ou 

ônus desmedidos, estará impondo uma dissimetria de tratamento inaceitável, 

violadora do princípio constitucional da igualdade”.

Sendo, portanto, justifi cada e razoável a distinção promovida pelo legislador 

em relação aos membros do Ministério Público (e da Defensoria Pública), e 

havendo relação de meio e fi m entre a desigualdade de tratamento e o objetivo 

que com ela se visa a alcançar – como, creio, é a situação sob exame – estará, 

então, autorizada a distinção ope legis.

Diante disso, não entendo como possível essa restrição promovida na 

instância de origem ao mecanismo de intimação pessoal dos membros do 

Ministério Público (e da Defensoria Pública), em confronto com os princípios 

institucionais mencionados, os quais, aliados à dimensão que se tem dado ao 

contraditório e às peculiaridades que informam a atuação do Ministério Público 

perante a jurisdição criminal, permitem o exercício efetivo das atribuições de 

uma instituição essencial à administração da justiça, voltadas à proteção não 

apenas da ordem jurídica, mas, também, dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis.

X. Considerações fi nais em obter dictum – não aplicação ao processo penal do 

art. 1.003 do CPC/2015

A discussão trazida neste recurso versa sobre a data de início do prazo 

para a interposição do recurso de apelação pelo Ministério Público, considerado 

intempestivo porque a contagem teria se iniciado em 15.6.2011, data da 
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audiência em que proferida a decisão. Assim, o entendimento f ixado com o 

julgamento deste recurso deve balizar-se pelas normas processuais incidentes à 

época. Isso porque o surgimento de novas normas processuais, malgrado incidam 

imediatamente nos casos em curso, não podem regular situações pretéritas, 

como a dos autos, sob pena de, por via oblíqua, imprimir-lhes verdadeiro efeito 

retroativo.

Nesse sentido, o Plenário deste Superior Tribunal, em sessão realizada no 

dia 2.3.2016, aprovou o Enunciado Administrativo n. 1, no qual assinalou que 

o novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei n. 13.105, de 16.3.2015, 

entrou em vigor em 18 de março de 2016. De igual modo, em sessão realizada 

em 9.3.2016, em homenagem ao princípio tempus regit actum, aprovou o 

Enunciado Administrativo n. 2, que determina dever o julgador orientar-se pela 

lei vigente à data da publicação da decisão impugnada, nestes termos: “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”.

Assim, em obter dictum, de sorte apenas sinalizar para casos futuros a 

compreensão que poderá fi rmar-se nesta Corte, permito-me fazer uma breve 

análise do art. 1.003, caput c/c o § 1º do CPC/2015, cuja redação pode ensejar 

alguns questionamentos quanto à permanência da intimação pessoal do 

Ministério Público com remessa dos autos nos casos em que a decisão for 

proferida em audiência e, especialmente, se essa previsão do novo Código de 

Processo Civil pode repercutir no processo penal.

É induvidosa a existência de diálogo entre fontes normativas, amiúde entre 

o processo penal – expressamente autorizado pelo art. 3º do CPP (e por outros 

esparsos no Código, v.g. art. 790) – e o processo civil. Entretanto, a utilização 

de instrumentos dialogais no processo penal (seja a aplicação analógica, seja a 

interpretação extensiva) é sempre em caráter residual, isto é, não pode contrariar 

princípios ou disposições específi cas. Precisas, nesse particular, as palavras de 

Hermes ZANETI Jr., ao salientar que “não se aplica o CPC se o CPP e os princípios 

e a lógica própria do direito penal e processual penal não permitirem” (Processo penal. 

Coleção Repercussões do novo CPC, v. 13; coord. CRUZ, Rogerio Schietti et 

al. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 461-462).

Nessa perspectiva, por exemplo, não se aplica ao processo penal a regra 

sobre contagem de prazos em dias úteis, prevista no art. 219 do CPC, por conta 
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da existência de disciplina própria, ex vi do art. 798 do CPP. Aliás, esse foi o 

entendimento fi rmado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal (v.g., AgRg 

nos EDcl nos EREsp n. 1.525.196/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 

9.11.2016). Semelhante interpretação se deu para o prazo relativo ao agravo 

regimental que, a despeito da previsão de 15 dias contida no art. 1.003, § 5º, do 

CPC, permanece de 5 dias, conforme a Lei n. 8.038/1990 que, nesse ponto, não foi 

revogada (v.g., AgInt no CC n. 145.748/PR, Rel. Ministra Maria Th ereza de Assis 

Moura, DJe 18.4.2016).

Penso que o raciocínio a ser desenvolvido para o art. 1.003, § 1º, do CPC 

culmina na mesma conclusão quanto à inaplicabilidade ao processo penal. Isso 

porque o curso dos prazos é regulado pelo art. 798 e §§ do CPP. O § 5º, nesse 

particular, prevê a regra geral dos momentos em que se dá o gatilho para o início 

da contagem, ressalvando, contudo, os casos expressos em leis específi cas. Essa 

ressalva, por conseguinte, torna legítima a incidência do art. 41, IV, da Lei n. 

8.625/1993 e coerente com o CPP.

Além disso, e a meu juízo, o principal é atentar para que as possíveis opções 

hermenêuticas do aplicador da lei não descurem da análise quanto às possíveis 

repercussões no bem jurídico mais importante e razão de ser do processo penal: 

a liberdade humana.

Há outro fator a considerar: o art. 489, § 2º, do CPC reza que, “no caso de 

colisão entre normas, o juiz deve justifi car o objeto e os critérios gerais da ponderação 

efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as 

premissas fáticas que fundamentam a conclusão”.

A despeito de possível imperfeição técnica na redação do referido 

dispositivo, não há como deixar de reconhecer que o CPC permitiu ao 

julgador, em hipóteses plenamente justifi cadas, afastasse determinada regra em 

detrimento de outra que se mostrasse mais consentânea com o direcionamento 

principiológico que subjaz ao novo CPC, de maneira que o postulado da 

razoabilidade (compreendida como equidade, congruência e equivalência), 

quando devidamente observada, garanta a harmonização das normas e a vinculação 

com a realidade (MARINONI, Luiz Guilherme et al. O novo processo civil. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 325).

Sob essa perspectiva, a existência, no CPC e em lei de regência do 

Ministério Público, de duas regras aparentemente confl itantes que tratam da 

intimação dos membros dessa instituição, a par da possibilidade de utilização 

dos critérios tradicionais de solução de confl itos (hierárquico, cronológico e 
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especialidade), devem ser avaliadas de maneira pragmática, levando em conta 

os demais elementos interpretativos e a realidade que permeia as especifi cidades do 

Ministério Público, bem como os princípios que norteiam o próprio CPC.

Então, se a interpretação que se deva imprimir à expressão (sujeitos) de que 

trata o § 1º do art. 1.003 do CPC deve compreender o membro do Ministério 

Público, a indicar exceção à regra de intimação por meio de remessa dos autos, 

tal interpretação deveria alinhar-se sistemática e teleologicamente aos princípios 

que regem o próprio CPC, bem como àqueles que regem a instituição, o que não 

ocorre, conforme procuramos demonstrar ao longo deste voto. Muito pelo 

contrário, o sentido da norma, aplicada em sua literalidade viola princípios 

basilares do processo (contraditório efetivo, paridade de armas) e do Ministério 

Público (unidade, indivisibilidade, ofi cialidade, obrigatoriedade etc.), a par de 

potencializar o risco de sacrifício dos bens e interesses que a Constituição da República 

impõe a essa instituição.

Por fi m, não descarto a possibilidade de afastar a incidência do art. 1.003, 

caput, c/c seu § 1º do CPC de 2015 por meio de interpretação consentânea com 

o critério da especialidade.

Deveras, ao confrontar a regra contida no caput c/c o § 1º, do art. 1.003 do 

CPC com aquela prevista no art. 41, IV, da Lei n. 8.625/1993 e no art. 18, II, 

“h”, da LC n. 75/1993, observa-se que aquela descreve a regra geral de intimação 

daqueles que detêm o ius postulandi (contagem do prazo a partir da intimação 

em audiência), ao passo que esta última refere-se especifi camente aos membros do 

Ministério Público, atrelando a validade de intimação pessoal somente com a 

remessa dos autos à Instituição.

Há, conforme a lição de Maria Helena Diniz, um acréscimo de elemento 

próprio “à descrição do tipo previsto na norma geral, tendo prevalência sobre 

esta, afastando-se assim o bis in idem, pois o comportamento só se enquadrará 

na norma especial, embora também esteja previsto na geral” (Lei de introdução ao 

código civil brasileiro interpretada. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 75).

Não há como perder de vista, ainda, que a Constituição da República reservou 

à lei complementar (art. 128, § 5º) a defi nição da organização, das atribuições e do 

estatuto do Ministério Público, o que demanda uma ótica distintiva na análise do 

conteúdo de lei que verse sobre essas questões.

Longe de traçar algum parâmetro hierárquico entre lei ordinária e lei 

complementar – até porque o STF firmou o entendimento que inexiste 

hierarquia entre elas (RE n. 509.300/MG, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Pleno, 
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DJe 17.3.2016) –, a ideia é justamente ressaltar que o campo de abrangência da 

lei complementar tem nascedouro predeterminado pela Constituição Federal, 

diversamente do que ocorre com a lei ordinária. Isso implica a existência de 

fator distintivo que reforça a prevalência dos arts. 18, II, h, da LC n. 75/1993 e 

41, IV, da Lei n. 8.625/1993, mesmo esta última na condição de lei ordinária.

Ante tais fundamentos, parece-me que a melhor interpretação do § 1º 

do art. 1.003 do CPC – na eventualidade de ser considerado – é aquela que se 

harmoniza com a lei especial que trata da intimação pessoal do Ministério Público, 

de modo que a leitura feita do termo (sujeitos), referido pelo parágrafo primeiro, não 

abarcaria o Ministério Público (e a Defensoria Pública) de que trata o caput do 

mesmo dispositivo.

XI. Dispositivo

À vista de todo o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer 

a tempestividade da apelação interposta pelo Ministério Público Federal 

e determinar ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região que julgue o recurso 

ministerial. Estabeleço para este recurso julgado sob o rito dos Recursos 

Especiais Repetitivos a seguinte tese:

O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para 

o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do 

órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em 

cartório ou por mandado.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Vem este recurso especial a tratar do termo 

inicial de prazo recursal do Ministério Público presente na audiência onde 

prolatada a decisão.

Sustenta o recorrente que o prejuízo advindo da intimação da sentença 

na própria audiência é notório, uma vez que a acusação teve inequívoca ciência 

apenas dos atos praticados durante aquele ato processual (audiência) e não de todos os 

fundamentos da decisão que apreciou as provas da lide e absolveu o réu (sentença), o 

que foi possível com o acesso irrestrito dos autos no dia seguinte (fl . 252).

O Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, deu provimento ao recurso 

especial para reconhecer a tempestividade da apelação interposta pelo Ministério 
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Público e afetar o recurso especial ao rito dos repetitivos, para fi rmar a tese de 

que o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para 

o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do 

órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em 

cartório ou por mandado.

O acórdão atacado não conheceu da apelação por intempestividade, ao 

fundamento de que a sentença, prolatada em audiência, com intimação das 

partes e aposição da assinatura do membro do Parquet, atende à prerrogativa de 

intimação pessoal do Ministério Público Federal, nos seguintes termos (fl . 242):

Ainda que a legislação consignada no recurso faça menção à intimação 

pessoal nos autos, não afasta ela o disposto no ordenamento processual penal, 

notadamente o inscrito no art. 798, § 5º, CPP, inclusive diante do previsto no § 2º 

do art. 800, do mesmo diploma legal, verbis:

Art. 798.

§5º. Salvo os casos expressos, os prazos correrão:

a) da intimação;

b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver 

presente a parte;

Art. 800

§ 2º. Os prazos do Ministério Público contar-se-ão do termo de vista, 

salvo para a interposição do recurso (art. 798, § 5º).

Nesse sentido tem-se posicionado a jurisprudência pátria, de onde extraio os 

seguintes julgados:

Processo Penal. Agravo regimental. Fundamentos da decisão agravada. 

Infirmação. Ausência. Súmula 182. Incidência. Trânsito em julgado. 

Ocorrência. Ministério Público. Intimação pessoal ema udiência. Validade.

1. Se inatacados os fundamentos aptos para manterá efi cácia jurídica 

da decisão agravada, ocorre, porque decorrido o prazo recursal, o trânsito 

em julgado e incide, quanto ao recurso, o enunciado n. 182 da Súmula do 

Superior Tribunal. Precedentes.

2. Estando presente à sessão em que se proferiu o julgamento, dele 

tendo inequívoca ciência, válida é a intimação assim levada a cabo, e daí se 

inicia a contagem de prazo recursal (art. 798, § 5º, b, do Cód. De PR. Penal). 

Precedentes.
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3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, 6a T., AgRg-

REsp-505.466/RR, rel. Min. Celso Limongi - convocado, j. 03.02.201 LDJe 

21.02.2011).

Processual Penal Militar. Habeas corpus. Apelação. Tempestividade. 

Recurso interposto pelo Ministério Público.

I. Conforme preceitua o art. 443 do Código de Processo Penal Militar, a 

intimação da sentença pôde ocorrer quando da proclamação do resultado 

se neste momento também for lida a sentença ou, caso isto não ocorra, em 

momento posterior.

II. Na hipótese, pelo que se depreende dos autos, a intimação da sentença 

ocorreu em sessão posterior àquela onde se operou a proclamação do 

resultado. E, tomada esta data como a qual se efetivou a intimação, o 

apelo do Parquet não pode ser havido como intempestivo. Habeas Corpus 

denegado. (STJ, 5aT., HC-59.088, rel. Min. Felix Fischer, j. 26.09.2006, DJU 

30.10.2006, p. 353).

Sentença penal (absolvição). Ministério Público (intimação). Apelação 

(início do prazo). Intempestividade (reconhecimento).

1. Há, no Superior Tribunal, orientação segundo a qual os prazos para o 

Ministério Público possuem como termo inicial a data da intimação pessoal 

da decisão prolatada, e não a data da remessa dos autos à Procuradoria. Tal 

prerrogativa não implica, contudo, que a contagem do prazo decorrente da 

intimação inicie-se somente após a entrega dos autos ao órgão.

2. No caso dos autos, lícito é entender que, entre a ciência certifi cada por 

auxiliar da Justiça e a ciência aposta ao pé da sentença - sem assinatura do 

promotor há de prevalecer a primeira, já que se presumem verdadeiras, até 

prova em contrário, ás certidões dos auxiliares.

3. Prevalecendo, como de fato prevalece, como termo inicial do prazo 

recursal a data em que foi dada ciência ao sentença ao Ministério Público 

pelo servidor do cartório judicial, o caso dos autos é de apelação interposta 

a destempo.

4. Habeas corpus deferido. (STJ, 6ª T., HC-105.062; rel. Min. Nilson Naves, j. 

09.06.2009, DJe 10.08.2009).

Penal. Processual Penal. Recurso em sentido estrito. Sentença prolatada 

em audiência. Intimação das partes. Aposição de assinatura na respectiva 

ato pelo Membro do Parquet. Atendimento da prerrogativa do Ministério 

Público Federal de intimação pessoal. Precedentes. Recurso improvido.

I - A intimação da sentença, prolatada em audiência de instrução 

e julgamento, a qual o Magistrado deu por publicada, com intimação 
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das partes em audiência e aposição de assinatura na respectiva ata 

pelo membro do parquet, atende à prerrogativa de intimação pessoal 

do Ministério Público Federal, conforme precedentes desta Corte e do 

Supremo Tribunal Federal.

II - A juntada da gravação audiovisual da audiência tão somente em 

28.08.2009, conforme certifi cado à fl . 48, a despeito de não suspender o 

prazo, tampouco afeta a situação de intempestividade do recurso, por força 

do início do transcurso do prazo em 26.08.2009, em razão da, prolação da 

sentença em audiência em 25.08.2009.

III - Recurso improvido. (TRF1, 3a T., RSE-2009.35.00.022204-4, rel. Des. 

Federal Murilo Fernandes de Almeida-convocado, j. 14.01.2011, e-DJFl 

04.02.2011, p. 69).

Processual Penal. Prazo recursal: início. Intimação ao M.P. resultado do 

parágrafo 2º do art. 800 do Cód. Proc. Penal, que, embora como regra 

geral, os prazos do Ministério Público sejam contados do termo de vista, 

em se tratando de interposição de recurso, eles se iniciam a partir dos 

atos referidos no parágrafo 5º do artigo 798 do mesmo Código. Assim, 

o termo inicial para a interposição do recurso da sentença, pelo M.P., 

não tendo ocorrido qualquer das hipóteses previstas nas letras ‘b’ e ‘c’ do 

parágrafo 5º do art. 798, do CPP, conta-se de acordo com a letra a, a partir da 

intimação. (STF, 2ª T., HC-63.588/RJ, rel. Min. Aldir Passarinho, j. 21.03.1986, 

DJ 25.04.1986, p. 6.513).

No caso concreto, o Ministério Público Federal se fez presente à audiência em que 

foi prolatada - e publicada - a sentença, assinando não apenas a ata (fl s. 124) e os 

termos de qualifi cação das testemunhas (fl s. 125/126) e da acusada (fl s. 127), como 

também do próprio teor da sentença (fl s. 129/130), o que demonstra a pertinente 

aplicação da jurisprudência suso transcrita a demonstrar a validade da intimação em 

15 de junho de 2011 (data da audiência) e não apenas do termo de vista dos autos à 

Procuradoria Regional da República, em 16 de junho, restando; assim, intempestiva 

a apelação interposta por decorrido o quinquídio legal quando da protocolização.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Inicialmente, esclareço que será este feito resolvido pela lei vigente quando 

da impetração do recurso, quando ainda inaplicável o novo Código de Processo 

Civil.

O Código de Processo Penal possui norma expressa acerca da contagem de 

prazo recursal, inclusive com previsão específi ca para o Ministério Público:
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Art. 798.

§ 5º Salvo os casos expressos, os prazos correrão:

a) da intimação;

b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver 

presente a parte;

Art. 800, § 2º Os prazos do Ministério Público contar-se-ão do termo de vista, 

salvo para a interposição do recurso (art. 798, § 5º).

Art. 370, § 4º, do CPP: A intimação do Ministério Público e do defensor 

nomeado será pessoal.

Assim, a norma processual estabelece a regra geral de prazo por intimação 

pessoal, com o termo de vista. A mesma regra geral do art. 800 CPP, porém, 

especifi ca que para a interposição do recurso, os prazos do Ministério Público contar-

se-ão na forma do art. 798, § 5º, qual seja, da intimação ou da audiência ou sessão 

em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte. É norma expressa do 

processo penal, especifi cando como destinatário o Ministério Público, e que lhe 

dá o termo inicial da audiência em que prolatada a decisão.

Não há como tergiversar ante a clara norma específi ca sobre o termo 

inicial: em geral pela ciência pessoal com a vista, em recursos da audiência onde 

presentes as partes.

Não cabem considerações sobre difi culdades do órgão ministerial, ou 

paralelamente da defensoria pública, na interpretação de regra expressa. Pode 

ser discutida alteração normativa, mas não alterar a interpretação exata de que o 

prazo do MP é computado da vista e, em recursos, da audiência onde prolata a 

decisão em que se encontre presente.

A exclusão dessa regra de início do prazo recursal somente será possível 

se em verdade não estiver o Ministério Público na audiência, ou se nela não for 

apresentado o inteiro teor da decisão - quando então retornará a regra geral de 

início do prazo com a vista.

A regra expressa do Código de Processo Penal, pois, é de que a presença do 

Ministério Público à audiência onde prolatada a decisão torna este momento o 

termo inicial para os recursos.

Aos defensores públicos, não havendo diferenciação legal, o processo penal 

mantém o mesmo artigo 798 § 5º como marco do termo inicial: a audiência em 

que presente o defensor.
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A Lei Complementar n. 75/1993 apenas reiterou a previsão geral de 

intimação pessoal ao Ministério Público da União, em nada alterando a regra 

processual - prazo geral da intimação pessoal com vista, prazo recursal da 

audiência em que presente:

Art. 18 São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União:

II - processuais:

h) receber intimação pessoalmente nos autos em qualquer processo   e grau de 

jurisdiç  ão nos feitos em que tiver que ofi ciar.

Assim já caminhava a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo 

Tribunal Federal (negritos ora acrescidos, como destaque):

Processual Penal. Prazo recursal: inicio. Intimação ao M.P. resulta do paragrafo 

2. do art. 800 do Cod. Proc. Penal, que, embora como regra geral, os prazos 

do Ministério Público sejam contados do termo de vista, em se tratando 

de interposição de recurso, eles se iniciam a partir dos atos referidos no 

paragrafo 5. do artigo 798 do mesmo Código. Assim, o termo inicial para a 

interposição do recurso da sentença, pelo M.P., não tendo ocorrido qualquer das 

hipóteses previstas nas letras ‘b’ e ‘c’ do paragrafo 5. do art. 798, do CPP, conta-se, 

de acordo com a letra ‘a’, a partir da intimação.

(HC 63.588, Relator(a): Min. Aldir Passarinho, Segunda Turma, julgado em 

21.03.1986, DJ 25.04.1986 pp-06513 Ement vol-01416-01 pp-00128)

Embargos de declaração. Agravo regimental. Recurso especial. Ausência de 

omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Ofensa à reserva 

de plenário. Não ocorrência.

1. Não há falar em violação do artigo 619 do Código de Processo Penal na 

hipótese em que esta Turma utilizou fundamentação sufi ciente para solucionar 

a controvérsia, sem incorrer em qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou 

obscuridade.

2. Tendo o Tribunal Regional realizado uma interpretação sistemática 

do disposto nos artigos 18, II, “h”, da Lei Complementar n. 75/1993, 41 da Lei 

n. 8.625/1993 e 798, § 5º, “c”, do Código de Processo Penal para concluir pela 

ocorrência de intimação pessoal do Ministério Público em audiência, não 

há falar em violação do artigo 97 da Constituição Federal ou de ofensa à 

Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1.252.860/GO, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, julgado em 03.12.2013, DJe 13.12.2013)
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Processo Penal. Agravo regimental. Fundamentos da decisão agravada. 

Infi rmação. Ausência. Súmula 182. Incidência. Trânsito em julgado. Ocorrência. 

Ministério Público. Intimação pessoal em audiência. Validade.

1. Se inatacados os fundamentos aptos para manter a eficácia jurídica da 

decisão agravada, ocorre, porque decorrido o prazo recursal, o trânsito em 

julgado e incide, quanto ao recurso, o enunciado n. 182 da Súmula do Superior 

Tribunal. Precedentes.

2. Estando presente à sessão em que se proferiu o julgamento, dele 

tendo inequívoca ciência, válida é a intimação assim levada a cabo, e daí se 

inicia a contagem de prazo recursal (art. 798, § 5º, b, do Cód. de Pr. Penal). 

Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 505.466/RR, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador 

convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 03.02.2011, DJe 21.02.2011)

Aliás, a tese proposta pelo eminente Relator traz ainda outro tema ao 

debate, quando afi rma como termo inicial a data da entrega dos autos na repartição 

administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal. É que também 

no ponto é expressa a norma processual (termo inicial com intimação pessoal) e 

a posição jurisprudencial desta Corte:

Embargos de divergência. Processual Penal. Início do prazo para o parquet 

recorrer. Intimação pessoal realizada em cartório.

1. O prazo recursal para o Ministério Público inicia-se na data da sua intimação 

pessoal, realizada em cartório e cientifi cada nos autos, e não no dia da remessa dos 

autos ao seu departamento administrativo.

2. Embargos de divergência desprovidos (EREsp 1.347.303/GO, Rel. Ministro 

Gurgel de Faria, Terceira Seção, julgado em 10.12.2014, DJe 17.12.2014).

Agravo regimental no recurso especial. Processo Penal. Prazo para oposição de 

EDcl pelo MP. Intimação pessoal do Procurador de Justiça com cópia do acórdão. 

Remessa dos autos ao órgão ministerial. Irrelevância.

1 - O prazo recursal para o Ministério Público inicia-se com a sua intimação 

pessoal. O recebimento dos autos em setor administrativo ou a aposição do “ciente” 

pelo órgão do Parquet somente implicariam intimação na falta de ato anterior 

devidamente certifi cado, o que não é o caso dos autos, conforme certidão à e-STJ 

fl . 578.

2 - Intimado, pessoalmente, o Procurador de Justiça, em 1º.11.2011, com 

cópia do acórdão, considerando que, no dia seguinte - 2.11.2011 -, foi feriado 

nacional (fi nados), o prazo para a oposição de embargos de declaração iniciou em 

3.11.2011 e encerrou em 4.11.2011.
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O recurso foi protocolizado apenas no dia 8.11.2011, fora, portanto, do prazo 

legal de 2 (dois) dias, estabelecido no art. 619 do CPP.

3 - Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 1.339.702/GO, 

Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.08.2015, 

DJe 28.08.2015).

Agravo regimental no agravo de instrumento. Processo Penal. Ministério 

Público Federal. Início do prazo recursal. Intimação pessoal da decisão sem 

remessa dos autos. Possibilidade. Decisão recorrida em conformidade com a 

jurisprudência atual desta Corte. Regimental improvido.

1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os 

fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de 

provimento ao agravo regimental.

2. Os prazos para o Ministério Público possuem como termo inicial a data da 

intimação pessoal da decisão prolatada e não a data da remessa dos autos para a 

Procuradoria. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no Ag 1.012.567/RS, 

Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 22.04.2014, DJe 

28.04.2014).

Deste modo, válida é a certifi cação de cumprimento da intimação pessoal 

e, estando presente a parte à audiência, seja ela inclusive o Ministério Público ou 

a Defensoria Púbica, é desta computado o prazo recursal.

Insisto que se trata de razoável opção legislativa - já histórica - de 

isonômico tratamento entre as partes, com clara defi nição do termo inicial 

pela certa comunicação pessoal, por intimação certifi cada ou pela presença na 

audiência onde proferida a decisão (esta, regra especial para o prazo recursal).

Diferente poderia ser a opção legislativa, dando diferenciado prazo ao 

Ministério Público ou à Defensoria Pública? Certamente, mas desarrazoada ou 

absurda não foi a opção pelo tratamento igualitário de partes no prazo recursal.

Essa opção foi mantida e reiterada expressamente no novo Código de 

Processo Civil, em seu art. 1.003, § 1º: o prazo para interposição de recurso 

conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia 

Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão, 

considerando-se intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. É 

idêntica previsão normativa da mesma regra especial de prazo recursal: a contar 

da audiência em que presente a parte, mesmo sendo Ministério Público ou 

Defensoria Pública.



Jurisprudência da TERCEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 29, (248): 577-640, outubro/dezembro 2017 635

Ainda que se imaginasse diversa a regra trazida pelo art. 18, II, h, da 

Lei Complementar n. 75/1993 e isto inocorre, como se salientou, por apenas 

prever a regra geral da intimação pessoal, é de se observar que não se trata isto 

de matéria constitucionalmente reservada à lei complementar. Não se tem no 

prazo de processo penal regra de organização do Ministério Público (art. 128, § 

5º, da CF: organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público), mas 

sim específi ca regra processual (art. 22, I - direito ...processual) - competência 

privativa da União, por lei ordinária. Deste modo, a lei mais nova (CPC), ou 

especial (CPP), ambas de igual conteúdo, deveriam prevalecer.

No caso em exame, o Ministério Público Federal se fez presente à audiência 

onde prolatada - e publicada - a sentença, assinando não apenas a ata (fl s. 124) 

e os termos de qualifi cação das testemunhas (fl s. 125/126) e da acusada (fl s. 

127), como também o próprio teor da sentença (fl s. 129/130), demonstrando a 

ciência completa da decisão que pretende após recorrer e fazendo incidir a clara 

norma processual de termo inicial na audiência, em 15 de junho de 2011, assim 

sendo correto o julgado que considerou intempestivo o recurso. Não é possível 

desconsiderar a norma processual expressa e específi ca para admitir como termo 

inicial não audiência, não a intimação pessoal inconteste (na própria audiência, 

com assinatura do representante do Ministério Público), mas o posterior termo 

de vista dos autos na Procuradoria’ Regional da República, em 16 de junho.

Ante o exposto, peço vênia ao ilustre Ministro Relator e voto por negar 

provimento ao recurso especial, fi rmando a tese de que O prazo do Ministério 

Público é contado da intimação pessoal certifi cada, salvo em recurso contra decisão 

proferida em audiência ou sessão a que estiver presente, quando este é o termo inicial.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de recurso especial em recurso 

em sentido estrito contra decisão que não recebeu o recurso de apelação do 

Ministério Público Federal, por considerá-lo intempestivo.

Em sentença proferida em julho de 2011, em audiência, o Juiz de primeiro 

grau absolveu o réu de todas as acusações, por insufi ciência de provas.

O Ministério Público, após ter vista dos autos, em 16 de junho de 2011, 

interpôs recurso de Apelação na data de 21 de junho de 2011.

A secretaria da 6ª Vara Federal de Itabaiana - SE certifi cou que a sentença 

absolutória transitou em julgado na data de 20 de junho de 2011 e decisão pelo 

não recebimento da apelação (e-STJ fl . 185).
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Em recurso em sentido estrito, o Ministério Público Federal alegou a 

tempestividade de sua apelação, sendo que o Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região manteve o reconhecimento da intempestividade (e-STJ fl . 252).

Assim, interpôs o Ministério Público Federal este Recurso Especial, no 

qual se discute se a intimação do Ministério Público, realizada em audiência, 

determina o início do cômputo do prazo para recorrer ou se o lapso recursal 

somente se inicia com a remessa dos autos com vista à instituição (e-STJ fl . 

257).

Distribuído à Sexta Turma deste colendo Tribunal Superior, por decisão 

do Ministro Relator (fl . 316 e-STJ) foi determinada a afetação, sob rito dos 

recursos repetitivos, deste recurso à Terceira Seção.

Na data de 14 de dezembro de 2016, em sessão de julgamento, o voto 

do Ministro Relator foi proferido no sentido de dar provimento ao recurso 

especial para reconhecer a tempestividade da apelação e determinar a remessa ao 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para julgamento do recurso ministerial, 

com a fi xação da seguinte tese : “O termo inicial da contagem do prazo para 

impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data de entrega dos 

autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação 

pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado”.

Adiado o julgamento com o pedido de vista do Ministro Nefi  Cordeiro, 

este apresentou voto divergente, na sessão de 10 de maio de 2017, para negar 

provimento ao recurso especial, fi rmando tese de que “o prazo do Ministério 

Público é contado da intimação pessoal certifi cada, salvo em recurso contra 

decisão proferida em audiência ou sessão a que estiver presente, quando este é o 

termo inicial.”

É o relatório.

Trata-se de recurso especial no qual se discute se a intimação do Ministério 

Público, realizada em audiência, determina o início do cômputo do prazo para 

recorrer ou se o lapso recursal somente se inicia com a remessa dos autos com 

vista à instituição, e que foi afetado a julgamento perante a Terceira Seção desta 

Corte, sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

O Ministro relator, Rogerio Schietti Cruz, proferiu voto para a fi xação da 

tese nos seguintes termos:

“Tese: O termo inicial de contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, 

para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa 
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do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em 

cartório ou por mandado.”

Retomado o julgamento, após o voto-vista divergente do Sr. Ministro Nefi  

Cordeiro, negando provimento ao recurso especial, fi rmando a tese de que: o 

prazo do Ministério Público é contado da intimação pessoal certifi cada, salvo em 

recurso contra decisão proferida em audiência ou sessão a que estiver presente, pediu 

vista antecipada o Sr. Ministro Felix Fischer.

O eminente relator traz como elementos decisivos à fixação da tese, 

essencialmente, o tratamento jurisprudencial do tema neste Superior Tribunal 

de Justiça, como amplamente reconhecido nas Turmas, na Terceira Seção e 

também na Corte Especial. Senão vejamos:

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

interposto pela Defensoria Pública. Certidão que atesta a simples remessa 

dos autos ao referido órgão. Dúvida quanto à data de entrada na Instituição. 

Data da ciência do Defensor Público. Interpretação em favor do recorrente. 

Tempestividade do recurso.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a 

fl uência do prazo recursal para o Ministério Público e a Defensoria Pública, ambos 

beneficiados com intimação pessoal, tem início com a remessa dos autos com 

vista ou com a entrada destes na instituição, e não com oposição de ciência pelo 

seu representante (AgRg no REsp 1.298.945/MA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, DJe 15.2.2013).

2. A certidão proferida pela Serventia do Poder Judiciário registra tão 

somente o dia da remessa do feito para a Defensoria Pública (isto é, da saída 

do feito do Judiciário), mas não a efetiva data de seu ingresso no setor de apoio 

administrativo da referida Instituição.

3. Assim, mesmo que a jurisprudência desta Corte Superior admita o início da 

contagem dos prazos recursais para a Defensoria Pública a partir da entrada dos 

autos no seu setor administrativo, não tem como se concluir que, com a simples 

remessa do processo, este foi recebido por ela. Nesse caso, o prazo recursal para 

a Defensoria Pública inicia-se com a aposição do “ciente” pelo Defensor. Ademais, 

havendo dúvida quanto ao marco inicial dos prazos recursais, esta deve ser 

resolvida a favor do recorrente (no caso, a Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo).

4. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp n. 648.078/SP, Quinta Turma, 

Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10.3.2017).

Processo Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Prazo para 

interposição do agravo regimental. Art. 258 do RISTJ. Cinco dias, contado em 

dobro. Defensoria Pública. Intempestividade. Agravo regimental não conhecido.
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1. “A fl uência do prazo recursal para o Ministério Público e a Defensoria Pública, 

ambos benefi ciados com intimação pessoal, tem início com a remessa dos autos 

com vista ou com a entrada destes na instituição, e não com oposição de ciência 

pelo seu representante” (AgRg no REsp 1.298.945/MA, Rel. Ministra Laurita Vaz, 

Quinta Turma, DJe 15.2.2013).

2. O agravo regimental deve ser interposto pela Defensoria Pública no prazo 

de 5 (cinco) dias, contado em dobro (art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950), conforme 

estabelecido no art. 258 do RISTJ, o que não ocorreu no caso.

3. Agravo regimental não conhecido (AgRg no AREsp n. 182.528/DF, Quinta 

Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19.12.2016).

Agravo regimental. Embargos de declaração. Habeas corpus. Processual Penal. 

Interposição de recurso pelo MP. Termo inicial de contagem do prazo. Data da 

entrega dos autos no respectivo órgão. Agravo não provido.

1. Para o Ministério Público, o termo inicial da contagem do prazo para 

recorrer é a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, 

independentemente da aposição de ciente em mandado encaminhado ao membro 

do Parquet, sem a efetiva remessa do feito. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido (AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 146.809/

SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21.3.2016).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento que 

as prerrogativas legais da Lei n. 8.625/1993 e no artigo 18, II, h da LC n. 

75/1993 cumprem o normativo constitucional com as peculiaridades da atuação 

do Ministério Público (mesma interpretação dada à atuação das Defensorias 

Públicas).

O julgamento da ADI n. 2.144 MC/DF, mencionado pelo Ministro 

Relator, é a mais recente apreciação do tema junto ao Supremo Tribunal Federal:

“Ressalte-se, novamente, que a distinção legal tem por objetivo justamente 

prestigiar a isonomia substancial em detrimento de mera igualdade formal, razão 

pela qual não procede a assertiva do autor no sentido da violação ao devido processo 

legal por suposta inobservância da paridade de normas” (voto proferido pelo 

Ministro Teori Zavascki em 2.6.2016).

Vale, ainda, assinalar que tal alegação de ofensa à paridade de armas entre 

a acusação e defesa já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal na 

ADI n. 1.036 (Rel. Min. Francisco Resek, DJ de 30.6.1995). E novamente a 

validade constitucional da prerrogativa de intimação pessoal dos membros do 

Ministério Público foi afi rmada.
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Os precedentes do Supremo Tribunal Federal são no mesmo sentido, 

reafi rmando a distinção entre intimação do ato e início da contagem do prazo 

processual para o efetivo exercício do contraditório e da missão constitucional 

do Ministério Público:

Habeas corpus. Homicídio qualificado. Interposição de recurso em sentido 

estrito pelo Ministério Público. Tempestividade. Data da ciência. Ausência de 

protocolo na data da entrada na secretaria. Ciência pessoal do representante do 

parquet. 1. A jurisprudência desta Corte Suprema é no sentido de que o termo inicial 

para contagem do prazo do recurso do Parquet corresponde à data de recebimento 

dos autos na Secretaria ou órgão administrativo do Ministério Público. Precedentes. 

2. Inexistente, nos autos, data de seu recebimento em setor administrativo do 

Ministério Público Estadual de modo a atrair a jurisprudência desta Suprema 

Corte no aspecto, em absoluto há como vislumbrar manifesta ilegalidade ou 

constrangimento ilegal na decisão que considerou como dies a quo do prazo para 

o recurso em sentido estrito - com sua consequente tempestividade -, a data em 

que perfectibilizada a ciência pessoal do representante do Parquet com a efetiva 

abertura, pelo cartório, da vista requerida e comandada pelo juízo de primeiro 

grau. 3. A tese defensiva de ciência anterior da sentença de impronúncia pelo 

Promotor de Justiça - em cartório e com a carga dos autos -, demandaria, para seu 

exame, revolvimento de fatos e provas, o que é de todo inviável na via estreita da 

presente impetração. 4. Ordem denegada (HC n. 119.718/PE, Primeira Turma, Rel. 

Min. Rosa Weber, DJe de 30.10.2014).

Habeas corpus. 2. Receptação e corrupção ativa. Condenação. 3. Decisão do 

agravo em recurso especial transitada em julgado, porque não impugnada pela 

Defensoria Pública da União. 4. Defensoria Pública Estadual não intimada. 5. 

As Defensorias Pública Estaduais têm prazo em dobro para recorrer e devem ser 

intimadas, pessoalmente, de todos os atos do processo, sob pena de nulidade - art. 

370, § 4º, do Código de Processo Penal, do art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950, bem 

como dos arts. 106 e 108 da Lei Complementar n. 80/1994. Homenagem ao princípio 

constitucional da ampla defesa. 6. Constitucionalidade do tratamento diferenciado 

em relação ao Ministério Público e à Defensoria Pública, intimados pessoalmente. 

Jurisprudência reafi rmada no julgamento do Plenário em 2.6.2016, da ADI 2.144/

DF, Teori Zavascki, DJe 14.6.2016. 7. Writ não conhecido (decisão monocrática 

do STJ não impugnada por agravo regimental). 8. Concessão da ordem, de 

ofício, para determinar ao STJ que anule o trânsito em julgado certifi cado no 

processamento do recurso defensivo e proceda à intimação da Defensoria Pública 

estadual, facultando-lhe a interposição do recurso cabível (HC n. 140.589/PB, 

Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28.4.2017).

Desta forma, ademais da razões expostas pelo Ministro Relator – quais 

sejam, os princípios constitucionais do Ministério Público que infl uenciam 
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no exercício efetivo do contraditório; a existência de legislação específi ca que 

assegura ao Ministério Público (e à Defensoria Pública) a remessa dos autos com 

vista; o interesse dos tutelados na atuação do Ministério Público; a diferença 

legítima do tratamento processual – o tema já tem resposta do Supremo 

Tribunal Federal quanto a constitucionalidade do tratamento diferenciado entre 

Ministério Público e advocacia particular e a peculiar função dos membros do 

Ministério Público no Processo Penal, vinculado ao “ao conteúdo material do 

princípio da igualdade”.

Assim, acompanho o eminente Ministro Relator no sentido de fi rmar a 

tese deste recurso especial submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, 

nos seguintes termos:

“Tese: O termo inicial de contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, 

para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa 

do órgão, seno irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em 

cartório ou por mandado.”

Anoto, ainda, e por último, que no item 8 da ementa proposta pelo 

eminente relator, o recurso especial deve ser provido para determinar o retorno 

dos autos ao Juízo de origem para o recebimento da apelação e oferecimento das 

razões e regular prosseguimento do feito.

É como voto.



Quinta Turma





HABEAS CORPUS N. 354.800-AP (2016/0109920-3)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Impetrante: Cicero Borges Bordalo Junior e outro

Advogado: Cícero Borges Bordalo Junior e outro(s) - AP000152

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá

Paciente: Maria Orenilza de Jesus Oliveira

EMENTA

Habeas corpus. Artigos 89 da Lei n. 8.666/1993 e 312 do Código 

Penal. Acordo de colaboração premiada. Ação penal originária. 

Homologação/rejeição por decisão monocrática. Possibilidade. Agravo 

regimental Cabimento. Análise do acordo de colaboração premiada. 

Emissão de juízo de valor sobre as declarações do colaborador e 

conveniência e oportunidade pelo magistrado. Impossibilidade. 

Análise circunscrita à legalidade, voluntariedade e regularidade do 

negócio jurídico-processual. Efi cácia objetiva do acordo. Momento 

processual. Prolação da sentença. Ordem concedida.

1. A colaboração premiada “é uma técnica especial de investigação, 

um meio de obtenção de prova, por meio da qual um coautor e/ou 

partícipe da infração penal para, além de confessar a prática delitiva, 

fornece aos órgãos responsáveis pela persecução penal, informações 

objetivamente efi cazes para a consecução de um dos objetivos previstos 

em lei, recebendo, em contrapartida, determinado prêmio legal” (DE 

LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. 

Editora JusPODIVM, 3ª edição, 2015, pg. 524).

2. É possível ao Desembargador Relator, monocraticamente, 

homologar ou rejeitar o acordo de colaboração premiada, dada à 

sua natureza jurídica como meio de obtenção de prova e ao poder 

instrutório conferido ao julgador.

3. A decisão que rejeita o acordo de colaboração premiada possui 

conteúdo decisório, pois capaz de produzir modifi cação na esfera 

jurídica material e processual daqueles que o celebraram, bem como 

gerar-lhes prejuízos, razão pela qual a simples ausência de previsão 
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normativa na Lei n. 12.850/2013 quanto a eventual recurso cabível, 

não tem o condão de tornar o decisum irrecorrível. Tratando-se de 

decisão monocrática proferida por Desembargador Relator, cabível o 

recurso de agravo interno por aplicação analógica das disposições do 

artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

4. Quando da remessa do acordo de colaboração premiada ao 

Poder Judiciário, este, por meio de seus agentes públicos, deve se 

limitar, dentro de seu juízo de delibação, conforme disposição expressa 

do artigo 4º, § 7º, da Lei n. 12.850/2013, à verifi cação da regularidade, 

legalidade e voluntariedade do acordo, não lhe sendo permitido, neste 

momento, proceder à realização de juízo de valor acerca das declarações 

prestadas pelo colaborador e nem à conveniência e oportunidade 

acerca da celebração deste negócio jurídico processual.

5. O exame quanto à eficácia objetiva da colaboração e às 

circunstâncias elencadas no artigo 4º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013 

devem ser realizadas quando da prolação da sentença.

6. No caso dos autos, nula a decisão do Desembargador Relator 

que, para justifi car a rejeição do acordo de colaboração premiada, 

procede a amplo juízo de valor acerca das declarações prestadas pela 

colaboradora, bem como da conveniência e oportunidade sobre o 

acerto ou desacerto da realização do acordo entre o Ministério Público 

e a ré e do momento processual em que efetivado, por ter excedido à 

análise dos requisitos de legalidade, voluntariedade e regularidade do 

negócio jurídico processual, exame ao qual encontrava-se limitado.

7. Ordem concedida para anular a decisão proferida pelo 

Desembargador Relator nos autos do Procedimento Cautelar 

Criminal n. 0000371-47.2016.8.03.0000 referente à decisão acerca 

da homologação de acordo de colaboração premiada nos autos da 

Ação Penal n. 0001417-13.2012.8.03.0000, devendo ser proferida 

nova decisão pelo Relator nos limites do artigo 4º, § 7º, da Lei n. 

12.850/2013.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
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unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os 

Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator

DJe 26.9.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Trata-se de habeas corpus, 

com pedido liminar, impetrado em favor de Maria Orenilza de Jesus Oliveira, 

apontando como autoridade coatora o Desembargador Relator do Tribunal de 

Justiça do Estado do Amapá que deixou de homologar acordo de colaboração 

premiada nos autos do Processo Cautelar n. 0000371-47.2016.8.03.0000.

Consta dos autos que a paciente foi denunciada em 19.9.2012 como 

incursa nos arts. 288 e 312, ambos do Código Penal, nos arts. 89, parágrafo 

único, e 90, da Lei n. 8.666/1993, e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998, tendo 

o processo se iniciado perante o Tribunal de Justiça, em virtude do foro por 

prerrogativa de função de alguns denunciados.

Narra a defesa que a paciente, inicialmente, negou a autoria dos delitos a si 

imputados.

Informam os impetrantes que, em 14.3.2016, a paciente fi rmou acordo 

de colaboração premiada como o Ministério Público antes do julgamento 

da Ação Penal Originária n. 0001417-13.2012.8.03.0000, tendo, na ocasião, 

discorrido sobre novos fatos e novos autores que igualmente se encontrariam 

envolvidos nos fatos apurados neste Procedimento Criminal, informando, 

inclusive, o benefi ciário do esquema. Após a assinatura do acordo, este fora 

submetido ao crivo do Desembargador Relator em 15.3.2016, o qual, contudo, 

não homologou o acordo de colaboração premiada, sendo a paciente submetida 

a julgamento pelo Plenário do Tribunal local, na qual restou condenada à pena 

de 4 (quatro) anos de detenção pela prática do crime previsto no artigo 89 da 

Lei n. 8.666/1993 e 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão pelo 

delito tipifi cado no artigo 312 do Código Penal.
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Afirmam, ademais, que tanto a defesa quanto o Ministério Público 

interpuseram agravos regimentais contra a decisão monocrática que não 

homologou o acordo, pugnando pela reconsideração do decisum, porém negou-

se seguimento ao recurso, monocraticamente.

No presente mandamus, insurgem-se, em síntese, contra a não homologação 

do acordo de colaboração premiada, haja vista estarem presentes os requisitos da 

Lei n. 12.850/2013, defendendo violação do artigo 4º, § 3º, do mencionado 

Estatuto Normativo, já que o julgamento da ação penal originária pelo Plenário 

teria ocorrido sem que os seus componentes tivessem conhecimento acerca da 

colaboração premiada realizada.

Aduz a defesa que, a despeito da realização da colaboração premiada, o 

Tribunal teria imposto sanção mais gravosa que aquela objeto de acordo com o 

Ministério Público do Amapá.

Observa que, apesar da não homologação do acordo, o Desembargador 

Relator teria determinado a instauração do Processo Cautelar n. 0000371-

47.2016.8.03.0000 com fundamento nas declarações realizadas no acordo de 

colaboração premiada.

Alega que, uma vez indeferido o acordo de colaboração premiada 

monocraticamente, de rigor o agravo regimental interposto desta decisão fosse 

remetido à apreciação do órgão colegiado.

Sustenta que a homologação pelo Magistrado deve limitar-se, nos termos 

do artigo 4º, § 8º, da Lei n. 12.850/2013 à análise da regularidade, legalidade e 

voluntariedade, não sendo permitido ao Juiz proceder à valoração de mérito das 

declarações prestadas pelo colaborador.

Pondera que houve violação do artigo 4º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013 pelo 

Desembargador Relator ao determinar o prosseguimento da ação penal quanto 

à paciente apesar da existência de acordo de colaboração premiada.

Pugna, liminarmente, pela suspensão da marcha processual. No mérito, 

pede seja determinada a homologação do acordo de colaboração premiada, 

anulando-se o julgamento da ação penal.

A liminar foi indeferida às e-STJ fl s. 129/130.

Informações prestadas às e-STJ fl s. 138/143.

Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do 

mandamus (e-STJ fl s. 147/151).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): Preliminarmente, 

necessário ressaltar que, a despeito da ausência de manifestação pelo Colegiado 

do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá quanto às questões debatidas 

neste writ, não há que se falar em supressão de instância ou necessidade de 

esgotamento das instâncias ordinárias, isso porque, em se tratando de ação 

penal originária perante aquela Corte e, em havendo decisão monocrática 

proferida pelo Desembargador Relator nos autos da Ação Penal n. 0001417-

13.2012.8.03.0000 deixando de homologar o acordo de colaboração premiada 

efetivado entre o Ministério Público Estadual e a ora paciente, competente é 

este Tribunal Superior para análise deste mandamus nos termos do artigo 105, I, 

c, da Constituição Federal.

O presente writ tem como escopo o enfrentamento das seguintes 

teses defensivas: possibilidade do Desembargador Relator homologar, 

monocraticamente, o acordo de colaboração premiada; cabimento de agravo 

regimental contra esta decisão e limites de atuação do Magistrado quando da 

homologação do acordo de colaboração premiada.

A colaboração premiada “é uma técnica especial de investigação, um meio 

de obtenção de prova, por meio da qual um coautor e/ou partícipe da infração 

penal para, além de confessar a prática delitiva, fornece aos órgãos responsáveis 

pela persecução penal, informações objetivamente efi cazes para a consecução de 

um dos objetivos previstos em lei, recebendo, em contrapartida, determinado 

prêmio legal” (DE LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial 

Comentada. Editora JusPODIVM, 3ª edição, 2015, pg. 524).

E, é justamente pela natureza de meio de obtenção de prova que, no 

âmbito dos Tribunais, após a celebração do acordo de colaboração premiada 

entre os representantes do Ministério Público, colaborador e advogados, 

compete ao Desembargador Relator, dentro do juízo que lhe é conferido pelo 

artigo 4º, § 7º, da Lei n. 12.850/2013, a homologação ou recusa do respectivo 

acordo decorrente de seu poder instrutório, conforme já decidiu o Plenário 

do Supremo Tribunal Federal em Questão de Ordem nos autos da Pet. n. 

7.074/DF em sessão realizada no dia 29.6.2017 e cuja certidão de julgamento 

assentou que “nos limites dos § 7º e § 11 do artigo 4º da Lei n. 12.850/2013, e 

incisos I e II do artigo 21 do RISTF, reafi rma-se a atribuição do Relator para, 

monocraticamente, homologar acordos de colaboração premiada”.
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E, no mesmo sentido, o seguinte julgado daquela mesma Corte Suprema:

Ementa Habeas corpus. Impetração contra ato de Ministro do Supremo Tribunal 

Federal. Conhecimento. Empate na votação. Prevalência da decisão mais favorável 

ao paciente (art. 146, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal). Inteligência do art. 102, I, i, da Constituição Federal. Mérito. Acordo de 

colaboração premiada. Homologação judicial (art. 4º, § 7º, da Lei n. 12.850/2013). 

Competência do relator (art. 21, I e II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal). [...]

2. Nos termos do art. 21, I e II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal, o relator tem poderes instrutórios para ordenar, monocraticamente, a 

realização de quaisquer meios de obtenção de prova (v.g., busca e apreensão, 

interceptação telefônica, afastamento de sigilo bancário e fi scal).

3. Considerando-se que o acordo de colaboração premiada constitui meio 

de obtenção de prova (art. 3º da Lei n. 12.850/2013), é indubitável que o relator 

tem poderes para, monocraticamente, homologá-lo (art. 4º, § 7º, da Lei n. 

12.850/2013).

[...]

12. Habeas corpus do qual se conhece. Ordem denegada.

(HC 127.483, Relator(a): Min. Dias Toff oli, Tribunal Pleno, julgado em 27.8.2015, 

Processo Eletrônico DJe-021 divulg 03.02.2016 public 04.02.2016).

Assim, correta a análise monocrática quanto à homologação do acordo 

de colaboração premiada realizada pelo Desembargador Relator na origem. 

Todavia, após a referida decisão monocrática, tanto o Ministério Público quanto 

a defesa protocolaram pedidos de reconsiderações, o quais foram indeferidos, 

mantendo-se a decisão que rejeitara o acordo de colaboração premiada, 

ensejando a interposição de agravos internos por ambas as partes do acordo. 

Todavia, o Desembargador Relator, monocraticamente e sob o fundamento de 

inexistência de previsão legal de recurso contra a decisão que recusara o acordo 

de colaboração premiada, deixou de conhecer dos recursos.

A decisão que rejeita o acordo de colaboração premiada possui conteúdo 

decisório, pois capaz de produzir modifi cação na esfera jurídica material e 

processual daqueles que o celebraram, bem como gerar-lhes prejuízos, razão pela 

qual a simples ausência de previsão normativa na Lei n. 12.850/2013 quanto a 

eventual recurso cabível, não tem o condão de tornar o decisum irrecorrível.

A propósito:

Agravo regimental em recurso especial. Processual Civil e Administrativo. 

Reajuste de 84,32%. Execução. Ato judicial com conteúdo decisório. Possibilidade 
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de causar prejuízo a uma das partes. Recorribilidade. Despacho de mero 

expediente. Descaracterização.

1. Constatada a possibilidade de prejuízo aos interesses de algum dos 

litigantes, o ato judicial é portador de conteúdo decisório, sendo impugnável, 

portanto, mediante recurso. Cabimento, na espécie, do agravo de instrumento, 

pois caracterizada a decisão interlocutória - e não o despacho de mero expediente.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no REsp 1.130.572/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

Quinta Turma, julgado em 12.03.2013, DJe 18.03.2013)

No caso, tratando-se de decisão monocrática proferida por Desembargador 

componente de Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, 

cabível o recurso de agravo interno por aplicação analógica das disposições do 

artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Aliás, o Supremo Tribunal Federal 

quando do protocolo da Petição n. 7.074/DF, recebera a mesma como agravo 

regimental, negando-lhe, ao fi nal, provimento, o que corrobora o entendimento 

quanto ao cabimento de agravo regimental contra a decisão que rejeita o acordo 

de colaboração premiada.

Na espécie, a despeito da incorreção da decisão interlocutória proferida pelo 

Desembargador Relator que não conheceu dos agravos regimentais interpostos 

contra a rejeição do acordo de colaboração premiada, deixo de anular o referido 

decisum, pois, conforme observado anteriormente e pela dicção do artigo 105, I, 

c, da Constituição Federal, cabível habeas corpus a este Tribunal Superior quando 

a autoridade coatora seja Desembargador de Tribunal de Justiça, como na 

espécie, mostrando-se, prescindível a anulação da decisão e consequente remessa 

para julgamento Colegiado daquele Tribunal de origem, já que possível a esta 

Corte a análise do tema por se tratar de ação penal originária.

Assim, passo ao exame da matéria de mérito ventilada neste mandamus 

consistente nos limites à atuação do Magistrado quando da análise do acordo de 

colaboração premiada.

O Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em voto de relatoria do 

Ministro Dias Toff oli, nos autos do HC n. 127.483/PR, assentou o entendimento 

no sentido de que a colaboração premiada, para além de uma técnica especial 

de investigação, é um negócio jurídico processual personalíssimo, pois, por 

meio dele, se pretende a cooperação do imputado para a investigação e para o 

processo penal, o qual poderá redundar em benefícios de natureza penal premial, 
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sendo necessário que a ele aquiesça, voluntariamente, que esteja no pleno gozo 

de sua capacidade civil e consciente dos efeitos decorrentes de sua realização.

Como bem pontuado pelo Ministro Dias Toff oli, o acordo de colaboração 

premiada, o qual não se confunde com o gozo pelo colaborador dos benefícios 

dali decorrentes, possui um plano de existência, um plano de validade, outro de 

efi cácia e, por fi m, um plano de efetividade.

O plano de existência, conforme constantes dos fundamentos daquele 

acórdão:

É realizado nos termos do artigo 6º da Lei n. 12.850/2013 e deverá ser feito 

por escrito e conter: I) o relato da colaboração e seus possíveis resultados; II) as 

condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia; III) a 

declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor; e IV) as assinaturas do 

representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador 

e de seu defensor; quanto ao plano subsequente da validade, o acordo de 

colaboração somente será válido se: I) a declaração de vontade do colaborador 

for a) resultante de um processo volitivo; b) querida com plena consciência da 

realidade; c) escolhida com liberdade e d) deliberada sem má-fé; e II) o seu objeto 

for lícito, possível e determinado ou determinável. Nesse sentido, aliás, o art. 4º, 

caput e seu § 7º, da Lei n. 12.850/2013 exige, como requisitos de validade do 

acordo de colaboração, a voluntariedade do agente, a regularidade e a legalidade 

dos seus termos. Destaco que requisito de validade do acordo é a liberdade 

psíquica do agente, e não a sua liberdade de locomoção. [...] E, finalmente, 

superados os planos da existência e da validade, chega-se ao plano da efi cácia: 

o acordo existente e válido somente será efi caz se for submetido à homologação 

judicial (art. 4º, § 7º, da Lei n. 12.850/2013). Esse provimento interlocutório, 

que não julga o mérito da pretensão acusatória, mas sim resolve uma questão 

incidente, tem natureza meramente homologatória, limitando-se a se pronunciar 

sobre a “regularidade, legalidade e voluntariedade” do acordo (art. 4º, § 7º, da 

Lei n. 12.850/2013)(HC n. 127.483/PR, Rel. Min. Dias Toff oli, Tribunal Pleno, DJe 

3.2.2016).

O Poder Judiciário, na colaboração premiada, deve atuar, num primeiro 

momento, em sua homologação/rejeição e, num segundo momento, deve 

verifi car, após a prestação de informações pelo colaborador e a obtenção de 

provas a partir de suas declarações e eventuais elementos probatórios por ele 

colacionados aos autos da persecução penal ou por ele indicados, se foram 

alcançados os resultados constantes do acordo, bem como aqueles elencados 

no artigo 4º da Lei n. 12.850/2013. Este segundo momento ocorre na prolação 

da sentença, quando, então, o Magistrado verificará, pela efetividade das 
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informações e da colaboração premiada, se o colaborador faz jus aos benefícios 

ali elencados, dentre os quais aqueles constantes dos artigos 4º e 5º do referido 

diploma normativo.

Todavia, quando da remessa do acordo de colaboração premiada ao Poder 

Judiciário, este, por meio de seus agentes públicos, deve se limitar, dentro de 

seu juízo de delibação, conforme disposição expressa do artigo 4º, § 7º, da Lei 

n. 12.850/2013, à verifi cação da regularidade, legalidade e voluntariedade do 

acordo.

Voluntariedade consubstanciada na verificação de ausência de 

constrangimento sobre o colaborador para a celebração do acordo; regularidade 

para fi ns de análise quanto à observância dos aspectos formais e procedimentais 

da colaboração insculpidos na Lei n. 12.850/2013 e legalidade para fins 

de verifi cação quanto à observância do ordenamento jurídico, ou seja, se a 

celebração do acordo não ofendera nenhum dispositivo legal, supralegal ou 

constitucional.

Nesse momento, não é dado ao Magistrado se imiscuir nas questões 

de mérito da colaboração premiada, ou seja, não lhe é permitido analisar o 

conteúdo das declarações, se efetivas ou não, se são adequadas ao objetivo 

ou resultado almejados, se ocorrera em momento processual adequado, se o 

colaborador possui mérito aos benefícios. Em síntese: não é dado ao órgão 

julgador, nesse momento, emitir juízo de valor, de conveniência e oportunidade 

sobre as declarações prestadas pelo colaborador ao Ministério Público, até 

mesmo porque referido exame quanto à efi cácia objetiva da colaboração e às 

circunstâncias elencadas no artigo 4º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013 devem ser 

realizadas quando da prolação da sentença.

Isso porque, quando o Magistrado homologa o acordo de colaboração 

premiada não está concordando e nem afi rmando que aquelas declarações são 

verdadeiras, mas simplesmente atribuindo efi cácia àquele acordo, conferindo, 

assim, ao colaborador, maior segurança jurídica quanto à aplicabilidade dos 

benefícios ali contidos acaso alcançados os resultados ali previstos e decorrentes 

de sua colaboração.

Referida limitação à atuação do órgão julgador, neste primeiro momento 

processual da colaboração premiada, decorre da própria natureza jurídica do 

acordo de colaboração premiada, meio de obtenção de prova, a partir do qual 

serão perquiridas fontes materiais de provas, meios de provas, declarações, 

vestígios, indícios (regra de corroboração) a corroborarem as declarações 
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efetuadas pelo colaborador, sendo uma atividade eminentemente extraprocessual, 

daí porque a atuação do Magistrado, quando da homologação do acordo, limita-

se a uma cognição parcial, devendo se restringir à verifi cação dos aspectos de 

legalidade, voluntariedade e legalidade deste acordo, sob pena de violação do 

sistema acusatório e de comprometimento de sua imparcialidade, já que neste 

momento, não há ainda, provas efetivamente produzidas a serem valoradas pelo 

órgão julgador.

Aliás, referida limitação à atuação do Magistrado quando da homologação 

do acordo de colaboração premiada restou bem delineada no julgamento da 

Pet. 7.074/DF pelo Supremo Tribunal Federal, em 29.6.2017, cujo acórdão 

encontra-se pendente de lavratura e publicação, mas cujas razões de decidir 

podem ser verifi cadas do Informativo 870 daquela Corte Suprema, que assim 

dispôs:

A Corte destacou, no ponto, que esse provimento interlocutório — o qual 

não julga o mérito da pretensão acusatória, mas resolve uma questão incidente 

— tem natureza meramente homologatória, limitando-se ao pronunciamento 

sobre a regularidade, legalidade e voluntariedade do acordo (art. 4º, § 7º, da Lei 

n. 12.850/2013). O juiz, ao homologar o acordo de colaboração, não emite juízo 

de valor a respeito das declarações eventualmente prestadas pelo colaborador à 

autoridade policial ou ao Ministério Público, nem confere o signo da idoneidade a 

seus depoimentos posteriores.

Entendimento contrário colocaria em risco a própria viabilidade do instituto, 

diante da iminente ameaça de interferência externa nas condições acordadas 

pelas partes, reduzindo de forma signifi cativa o interesse no ajuste. Essa “postura 

equidistante” do juiz em relação às partes no processo penal informa o citado 

comando legal que prestigia o sistema acusatório. Se as declarações do colaborador 

são verdadeiras ou respaldadas por provas de corroboração, esse juízo será feito 

apenas “no momento do julgamento do processo”, no momento diferido, qual seja, 

na sentença, conforme previsto no § 11 do art. 4º da Lei n. 12.850/2013. Nessa etapa, 

serão analisados os elementos trazidos pela colaboração e sua efetividade.

Em conclusão quanto ao primeiro ponto discutido, afirmou que, no ato 

de homologação da colaboração premiada, não cabe ao magistrado, de forma 

antecipada e extemporânea, tecer juízo de valor sobre o conteúdo das cláusulas 

avençadas, exceto nos casos de fl agrante ofensa ao ordenamento jurídico vigente. Se 

assim agir, estará interferindo indevidamente na atuação dos órgãos de investigação, 

porque a celebração do acordo de colaboração premiada não trata de medida 

submetida à reserva de jurisdição.

No momento de homologação, o juízo é preliminar e preambular. Somente 

no julgamento de mérito o Poder Judiciário, autorizado pela lei, poderá defi nir a 

extensão da colaboração e analisar o benefício respectivo.
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A Corte observou, também, que a lei permite ao Judiciário, em fase diferida, 

após a conclusão da instrução probatória, avaliar se os termos da colaboração 

premiada foram cumpridos e se os resultados concretos foram atingidos, o que 

defi nirá sua efi cácia. [Lei n. 12.850/2013, art. 4º, §§ 9º e 12 (5)]

Salientou, por fim, que o direito subjetivo do colaborador nasce e se 

perfectibiliza na exata medida em que ele cumpre seus deveres. Estes são 

“condictio sine qua non” para que o colaborador possa fruir desses direitos. Nesse 

contexto, o acordo homologado como regular, voluntário e legal gera vinculação, 

condicionada ao cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração, salvo 

ilegalidade superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio 

jurídico.

Quando do julgamento da mencionada Pet n. 7.074/DF, o Ministro 

Alexandre de Moraes assim se pronunciou sobre a questão:

Em relação ao acordo de colaboração premiada, o Poder Judiciário somente 

poderá analisar a legalidade desse “negócio jurídico personalíssimo”, e não o 

mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade 

devidamente acordado entre o Ministério Público/Polícia e o “colaborador/

delator”, que poderão, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, 

escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no 

âmbito das investigações criminas e a persecução penal (VEDEL, Georges. Droit 

administratif. Paris: Presses Universitaries de France, 1973. p. 318; FAGUNDES, 

M. Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. São Paulo: 

Saraiva, 1984, p. 131).

[...]

Dessa forma, nos acordos de colaboração premiada a opção conveniente e 

oportuna deve ser feita legal e moralmente pelo Ministério Público ou Polícia, 

com a concordância do colaborador/delator (negócio jurídico personalíssimo), e 

somente na legalidade e na moralidade que a oportunidade deve ser apreciada 

pelo Poder Judiciário, conforme teoria já consagrada em relação a todos os 

atos discricionários do Poder Público, mediante homologação pelo Ministro 

Relator (CHAPUS, René. Droit Administratif Général 6. ed. Paris: Montchrestien, 

1992, t. 1, p. 775). No momento da sentença final, o juízo natural da causa, 

para formar sua convicção, analisará a licitude de todos os meios de prova e 

provas obtidas, devidamente impugnadas e contraditadas mediante o devido 

processo legal, inclusive a colaboração premiada e as provas dela decorrentes. 

Consequentemente, não poderá o Poder Judiciário invadir a legítima escolha 

feita consensualmente, entre as opções legal e moralmente reservadas para a 

realização do acordo de colaboração, de maneira a, simplesmente, alterar a opção 

licitamente realizada, sob pena de atentar contra a ratio legal e o sistema penal 

acusatório consagrado constitucionalmente. Da mesma maneira, no momento 
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da decisão de mérito deverá ser analisada a efi cácia real da cooperação prestada 

pelo agente colaborador/delator, pois a implementação das denominadas 

“sanções premiais”, como destacado pelo nosso Decano, Ministro Celso de Mello, 

está necessariamente condicionada ao efetivo adimplemento das obrigações 

que tenham sido assumidas por referido colaborador e de que advenha um ou 

mais dos resultados indicados no art. 4, incisos I a V, da Lei n. 12.850/2013” (HC 

144.652).

E, no mesmo sentido, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

(…) 5. Cumpre registrar que a decisão de homologação do termo de 

colaboração premiada faz juízo sobre sua “regularidade, legalidade e 

voluntariedade” (art. 4º, § 7º, da Lei n. 12.850/2013). Assim, não há, no ato de 

homologação, exame de fundo acerca do conteúdo dos depoimentos prestados, 

os quais só serão objeto de apreciação judicial no momento da sentença, em que 

as declarações prestadas serão valoradas em face das outras provas produzidas 

no processo. Nesse mesmo sentido: HC 127.483, Rel. Min. Dias Toff oli, Tribunal 

Pleno, julgado em 27.8.2015. É na sentença, ademais, que o juiz examinará a 

própria efi cácia de acordo, segundo expressamente estabelece a lei de regência 

(Lei n. 12.850/2013, art. 4º, § 11). (Pet 5.733/PR, Rel. Min. Teori Zavascki)

O Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em voto de relatoria 

do Ministro Dias Toff oli, nos autos do HC n. 127.483/PR, igualmente se 

manifestou sobre a questão nos seguintes termos, fundamentos que adoto como 

ratio decidendi:

Finalmente, superados os planos da existência e da validade, chega-se ao 

plano da efi cácia: o acordo existente e válido somente será efi caz se for submetido 

à homologação judicial (art. 4º, § 7º, da Lei n. 12.850/2013). Esse provimento 

interlocutório, que não julga o mérito da pretensão acusatória, mas sim resolve 

uma questão incidente, tem natureza meramente homologatória, limitando-se a 

se pronunciar sobre a “regularidade, legalidade e voluntariedade” do acordo (art. 

4º, § 7º, da Lei n. 12.850/2013).

Para Cândido Rangel Dinamarco,

[...]

Ao homologar um ato autocompositivo celebrado entre as partes, o juiz não 

soluciona questão alguma referente ao meritum causae. Limita-se a envolver o 

ato nas formas de uma sentença, sendo-lhe absolutamente vedada qualquer 

verificação da conveniência dos negócios celebrados e muito menos avaliar 

as oportunidades de vitória porventura desperdiçadas por uma das partes ao 

negociar. ‘Essas atividades das partes constituem um limite ao poder do juiz, 

no sentido de que trazem em si o conteúdo de sua sentença’ (Chiovenda). Se o 
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ato estiver formalmente perfeito e a vontade das partes manifestada de modo 

regular, é dever do juiz resignar-se e homologar o ato de disposição do direito, 

ainda quando contrário à sua opinião” (Instituições de direito processual civil. São 

Paulo: Malheiros, 6. ed., 2009. v. III, p. 272-273).

[...]

Nessa atividade de delibação, o juiz, ao homologar o acordo de colaboração, 

não emite nenhum juízo de valor a respeito das declarações eventualmente 

já prestadas pelo colaborador à autoridade policial ou ao Ministério Público, 

tampouco confere o signo da idoneidade a seus depoimentos posteriores.

Como bem destacado pelo eminente Ministro Teori Zavascki em suas 

informações

“(...) o âmbito da cognição judicial na decisão que homologa o acordo de 

colaboração premiada é limitado ao juízo a respeito da higidez jurídica desse 

ato original. Não cabe ao Judiciário, nesse momento, examinar aspectos 

relacionados à conveniência ou à oportunidade do acordo celebrado ou as 

condições nele estabelecidas, muito menos investigar ou atestar a veracidade 

ou não dos fatos contidos em depoimentos prestados pelo colaborador ou das 

informações trazidas a respeito de delitos por ele revelados. É evidente, assim, 

que a homologação judicial do acordo não pressupõe e não contém, nem pode 

conter, juízo algum sobre a verdade dos fatos confessados ou delatados, ou 

mesmo sobre o grau de confi abilidade atribuível às declarações do colaborador, 

declarações essas às quais, isoladamente consideradas, a própria lei atribuiu 

escassa confi ança e limitado valor probatório (“Nenhuma sentença condenatória 

será proferida com fundamento apenas nas declarações do agente colaborador”, 

diz o § 16 do art. 4º da Lei n. 12.850/2013)”.

A homologação judicial constitui simples fator de atribuição de eficácia 

do acordo de colaboração. Sem essa homologação, o acordo, embora possa 

existir e ser válido, não será efi caz, ou seja, não se produzirão os efeitos jurídicos 

diretamente visados pelas partes.

[...]

Se não sobrevier nenhum desses resultados concretos para a investigação, 

restará demonstrado o inadimplemento do acordo por parte do colaborador, e 

não se produzirá a consequência por ele almejada (aplicação da sanção premial)

Eis a ementa do julgado no que interessa:

Habeas corpus. Impetração contra ato de Ministro do Supremo Tribunal 

Federal. [...] Acordo de colaboração premiada. Homologação judicial (art. 4º, § 

7º, da Lei n. 12.850/2013). Competência do relator (art. 21, I e II, do Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal). Decisão que, no exercício de atividade de 

delibação, se limita a aferir a regularidade, a voluntariedade e a legalidade do 
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acordo. Ausência de emissão de qualquer juízo de valor sobre as declarações do 

colaborador. [...]

1. [...]

2. Nos termos do art. 21, I e II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal, o relator tem poderes instrutórios para ordenar, monocraticamente, a 

realização de quaisquer meios de obtenção de prova (v.g., busca e apreensão, 

interceptação telefônica, afastamento de sigilo bancário e fi scal).

3. Considerando-se que o acordo de colaboração premiada constitui meio 

de obtenção de prova (art. 3º da Lei n. 12.850/2013), é indubitável que o relator 

tem poderes para, monocraticamente, homologá-lo (art. 4º, § 7º, da Lei n. 

12.850/2013).

4. A colaboração premiada é um negócio jurídico processual, uma vez que, 

além de ser qualificada expressamente pela lei como “meio de obtenção de 

prova”, seu objeto é a cooperação do imputado para a investigação e para o 

processo criminal, atividade de natureza processual, ainda que se agregue a esse 

negócio jurídico o efeito substancial (de direito material) concernente à sanção 

premial a ser atribuída a essa colaboração.

5. A homologação judicial do acordo de colaboração, por consistir em exercício 

de atividade de delibação, limita-se a aferir a regularidade, a voluntariedade 

e a legalidade do acordo, não havendo qualquer juízo de valor a respeito das 

declarações do colaborador. [...]

Ordem denegada.

(HC 127.483, Relator(a): Min. Dias Toff oli, Tribunal Pleno, julgado em 27.08.2015, 

Processo Eletrônico DJe-021 divulg 03.02.2016 public 04.02.2016)

No mesmo sentido leciona a doutrina:

O acordo de colaboração premiada é um compromisso entre o Ministério 

Público e o Colaborador, como únicos protagonistas do acerto [...], “deixando para 

o juiz papel equidistante de controlar a observância das formalidades no ajuste, 

verifi car se foram respeitadas as garantias e as obrigações dos colaboradores, 

bem como aferir o conteúdo das delações e a extensão do prêmio”.

[...]

Ao magistrado não se poderia atribuir a gestão em concreto dos arrependidos, 

não caberia a ele encaminhar os acertos com o colaborador, tampouco participar 

ativamente na tomada de suas declarações e na oferta do benefício premial 

como correlato dos informes prestados; deveria impender ao agente do 

Ministério Público a coleta das revelações, conduzindo a proposta de prêmio, 

enquanto atividade preliminar eminentemente investigativa. A preservação 

da imparcialidade judicial recomenda que ao juiz se atribua apenas, na fase 
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preliminar, a tarefa de fiscalização sobre a observância das formalidades e 

da legitimidade do acordo, no sentido de verifi car se foram atendidos, numa 

primeira análise, os pressupostos legais e observados os direitos e garantias 

dos arrependidos, em controle que se poderia chamar externo. Atuação 

judicial na fase investigativa, para além da fi scalização quanto à regularidade 

do procedimento colaborativo conduzido por membro do Ministério Público, 

aproximaria o magistrado por demais da fi gura do juiz de instrução, ensejando 

questionamento sobre a imparcialidade para o julgamento posterior da causa. 

(...)”

[...] encerrada a conduta colaborativa e apurados os fatos, é que o juiz, 

avaliando a efi cácia da cooperação, os fatos revelados, a postura cooperante, bem 

como todos os demais elementos envolvidos, irá reconhecer os efeitos benéfi cos 

do instituto perante o colaborador, homologando os ajustes quanto ao conteúdo” 

(PEREIRA, FREDERICO VALDEZ. Delação Premiada – Legitimidade e Procedimento. 2ª 

ed. Curitiba: Juruá, 2014, p. 145).

E, ainda:

[...] uma vez realizado o acordo, o respectivo termo, acompanhado das 

declarações do colaborador e de cópia da investigação, será remetido ao 

juiz para homologação, o qual deverá verifi car sua regularidade, legalidade e 

voluntariedade [...].

[...] a homologação do acordo pelo juiz simplesmente confere ao colaborador 

maior segurança jurídica quanto à concessão do prêmio legal pactuado no 

momento da sentença, mas desde que as informações por ele prestadas sejam 

objetivamente efi cazes para a consecução de um dos resultados elencados pelo 

legislador. (DE LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. 

3ª edição. Editora JusPODIVM, 2015, p. 558).

Em suma, quando da remessa do acordo de colaboração premiada ao 

Poder Judiciário para homologação/rejeição, deve-se limitar o Magistrado/

Relator à análise de legalidade, voluntariedade e regularidade deste negócio 

jurídico processual personalíssimo, não lhe sendo permitido realizar juízo de 

valor sobre as declarações ou elementos informativos colacionados no acordo, 

sendo tal poder-dever atribuível ao órgão julgador quando da prolação da 

sentença, momento em que realizará o exame quanto à efi cácia objetiva da 

colaboração para fi ns de concessão do prêmio legal constante daquele negócio 

jurídico-processual.

No caso dos autos, o Desembargador Relator deixou de homologar o 

acordo de colaboração premiada pelos seguintes fundamentos: por considerar 

que a “delação” somente se justifi caria se contivesse dados que acrescentassem 
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informações substanciais que difi cilmente não poderiam ser obtidas sem o 

auxílio do delator; que a colaboração não se justifi cava por estar encerrada a 

instrução criminal com data designada para a sessão de julgamento; que as 

declarações prestadas pela colaboradora não teriam relevância para a resolução 

da Ação Penal n. 0001417-13.2012.8.03.0000, já que o feito encontrava-se em 

trâmite há mais de dois anos, tendo optado a paciente por celebrar o acordo 

apenas dois dias antes da data do julgamento; por ter trazido informações 

acerca de terceiros que não teriam sido denunciados e porque algumas de suas 

declarações quanto a ter sido alertada por um dos acusados de que o processo 

“não daria em nada” e que seria, ainda, contemplada com emprego público, 

não estavam acompanhadas de provas; que seu depoimento na colaboração 

destoava daquele prestado em juízo quando de seu interrogatório e das teses 

defensivas carreadas aos autos e, por fi m, que as provas existentes nos autos 

já se mostravam sufi cientes para o deslinda do procedimento criminal sub 

examine, determinando, ao fi nal, que a despeito da ausência de homologação, se 

instaurasse inquérito policial para apuração dos fatos retratados nas declarações 

da paciente (e-STJ fl s. 45/50).

Como visto, o Desembargador Relator no momento da submissão do 

acordo de colaboração premiada para homologação/rejeição realizou amplo 

juízo de valor acerca das declarações prestadas pela colaboradora ao ressaltar que 

seu depoimento destoava daqueles já prestados nos autos da ação penal, bem 

como das teses defensivas colacionadas, que teria acrescentando fatos e pessoas 

que não constavam do procedimento criminal e que suas declarações não eram 

imprescindíveis ao deslinde dos fatos objetos da persecução penal, tendo, ainda, 

realizado juízo de conveniência e oportunidade sobre o acerto ou desacerto da 

realização do acordo entre o Ministério Público e a ré, bem como do momento 

adequado para sua efetivação. Evidente, pois, que o Desembargador Relator 

extrapolou o seu poder-dever quando da rejeição do acordo de colaboração 

premiada, excedendo à análise dos requisitos de legalidade, voluntariedade 

e regularidade do negócio jurídico processual, exame ao qual encontrava-se 

limitado.

Assim, de rigor a anulação da decisão proferida nos autos do Procedimento 

Cautelar Criminal n. 0000371-47.2016.8.03.0000 pelo Desembargador Relator 

(e-STJ fl s. 45/49), devendo este proceder à nova análise acerca da homologação 

do acordo de colaboração premiada nos estritos termos do artigo 4º, § 7º, da Lei 

n. 12.850/2013, observando, se for o caso, a suspensão do processo nos termos 

do § 3º do mesmo dispositivo legal, já que inviável a esta Corte a manifestação 
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acerca da homologação ou rejeição deste acordo por ausência de competência. 

Observo, ainda, que a anulação da decisão proferida pelo Desembargador 

Relator não afeta o acórdão condenatório proferido em momento posterior 

à celebração do acordo de colaboração premiada, por serem os benefícios 

constantes do acordo de colaboração premiada (e-STJ fl s. 28/43) compatíveis 

com o édito condenatório.

Ante o exposto, concedo a ordem no presente habeas corpus para anular a 

decisão proferida pelo Desembargador Relator nos autos do Procedimento 

Cautelar Criminal n. 0000371-47.2016.8.03.0000 referente à decisão acerca da 

homologação de acordo de colaboração premiada nos autos da Ação Penal n. 

0001417-13.2012.8.03.0000, devendo ser proferida nova decisão pelo Relator 

nos limites do artigo 4º, § 7º, da Lei n. 12.850/2013.

É como voto.

HABEAS CORPUS N. 362.478-SP (2016/0182386-0)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Impetrante: Rodrigo Sitrangulo da Silva

Advogado: Rodgrio Sitrângulo da Silva - SP201126

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Paciente: Eduardo Alberto Dipe

EMENTA

Habeas corpus. Impetração em substituição ao recurso cabível. 

Utilização indevida do remédio constitucional. Violação ao sistema 

recursal. Não conhecimento.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra 

o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê 

recurso específi co para tal fi m, circunstância que impede o seu formal 

conhecimento. Precedentes.
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2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a 

verifi cação da eventual possibilidade de atuação ex offi  cio, nos termos 

do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

Crime contra a ordem tributária. Condenação transitada em julgado. 

Pagamento do tributo. Causa de extinção da punibilidade. Artigo 9º, § 2º, 

da Lei n. 10.684/2003. Coação ilegal caracterizada. Concessão da ordem 

de ofício.

1. Com o advento da Lei n. 10.684/2003, no exercício da sua 

função constitucional e de acordo com a política criminal adotada, o 

legislador ordinário optou por retirar do ordenamento jurídico o marco 

temporal previsto para o adimplemento do débito tributário redundar 

na extinção da punibilidade do agente sonegador, nos termos do seu 

artigo 9º, § 2º, sendo vedado ao Poder Judiciário estabelecer tal limite.

2. Não há como se interpretar o referido dispositivo legal de 

outro modo, senão considerando que o pagamento do tributo, a 

qualquer tempo, até mesmo após o advento do trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória, é causa de extinção da punibilidade do 

acusado.

3. Como o édito condenatório foi alcançado pelo trânsito em 

julgado sem qualquer mácula, os efeitos do reconhecimento da extinção 

da punibilidade por causa que é superveniente ao aludido marco 

devem ser equiparados aos da prescrição da pretensão executória.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício 

para declarar extinta a punibilidade do paciente, com fundamento no 

artigo 9º, § 2º, da Lei n. 10.684/2003.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, não conhecer do pedido e conceder 

“Habeas Corpus” de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 

Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e 

Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Brasília (DF), 14 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 20.9.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar 

impetrado em favor de Eduardo Alberto Dipe, apontando como autoridade 

coatora a 13ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no 

julgamento do HC n. 20954013-50.2016.8.26.0000.

Noticiam os autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 10 

(dez) meses e 20 (vinte) dias, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, 

além do pagamento de 1.450 (um mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa, 

como incurso no artigo 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990.

Inconformada, a defesa apelou, tendo o recurso sido parcialmente provido 

para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Buscando a extinção da punibilidade do paciente, a defesa impetrou prévio 

writ na origem, cuja ordem foi denegada.

Sustenta o impetrante que o tributo objeto da ação penal em tela teria sido 

integralmente quitado pelo réu, o que ensejaria a extinção de sua punibilidade, 

nos termos do artigo 9º da Lei n. 10.684/2003.

Alega que seria irrelevante o fato de a quitação ter se efetivado após o 

recebimento da denúncia.

Requer a concessão da ordem para que seja extinta a punibilidade do 

paciente, diante do pagamento integral do débito tributário.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de fl s. 307/308.

Prestadas as informações (e-STJ fl s. 316/318 e 399/400), o Ministério 

Público Federal, em parecer de fls. 434/441, manifestou-se pelo não 

conhecimento do writ, ou, caso conhecido, pela denegação da ordem.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): Por meio deste habeas corpus, 

pretende-se, em síntese, a extinção da punibilidade do paciente.

Inicialmente, cumpre atestar a inadequação da via eleita para a insurgência 

contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso 

específico para tal fim, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea “a”, da 

Constituição Federal, circunstância que impede o seu formal conhecimento, 

conforme entendimento pacífi co no âmbito desta Corte Superior de Justiça.

O alegado constrangimento ilegal, entretanto, será analisado para a 

verifi cação da eventual possibilidade de atuação ex offi  cio, nos termos do artigo 

654, § 2º, do Código de Processo Penal.

Após tornar penalmente típica a fi gura da sonegação fi scal, representada 

pelas condutas de suprimir ou reduzir tributo e suas variações, o legislador 

pátrio editou diversas leis, de forma sucessiva, estabelecendo regramentos para 

o parcelamento e respectivo pagamento das dívidas tributárias contraídas pelos 

cidadãos, e a relação de tais fatos com o exercício do jus puniendi por parte do 

Estado.

À época da Lei n. 9.249/1995, esta Corte Superior de Justiça pacifi cou 

o entendimento de que a admissão do devedor no regime de parcelamento 

tributário equivaleria ao pagamento, razão pela qual também era considerada 

causa de extinção da punibilidade.

Posteriormente, a Lei n. 9.964/2000, que instituiu o Programa de 

Recuperação Fiscal - REFIS, disciplinou que, durante o período no qual a 

pessoa física ou jurídica estivesse incluída no referido regime de parcelamento, 

a pretensão punitiva do Estado com relação aos delitos contra a ordem 

tributária permanecia suspensa, desde que a inclusão houvesse ocorrido antes do 

recebimento da denúncia criminal, fi cando suspenso também o curso do prazo 

prescricional.

A extinção da punibilidade, entretanto, apenas poderia ser declarada com 

o pagamento integral do débito tributário, e desde que isto ocorresse antes 

do recebimento da denúncia, conforme a redação § 3º do artigo 15 da Lei n. 

9.964/2000.

Com o advento da Lei n. 10.684/2003, optou o legislador por ampliar o 

lapso temporal durante o qual o adimplemento do débito tributário redundaria 
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na extinção da punibilidade do agente responsável pela redução ou supressão de 

tributo, nos termos do seu artigo 9º, § 2º, verbis:

Art. 9º É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes 

previstos nos arts. 1º e 2º da Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos 

arts. 168-A e 337A do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 

Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos 

aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento.

(...)

§ 2º Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando 

a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos 

débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios.

Da leitura do dispositivo colacionado, depreende-se que o legislador 

ordinário não fi xou um limite temporal dentro do qual o adimplemento da 

obrigação tributária e seus acessórios signifi caria a extinção da punibilidade do 

agente pela prática da sonegação fi scal.

Embora tenha se instaurado certa dúvida acerca do alcance da norma em 

comento, pacifi cou-se na jurisprudência dos Tribunais Superiores pátrios o 

entendimento de que o adimplemento poderia se dar tanto antes como depois 

do recebimento da denúncia.

A doutrina, ao tratar da matéria, refere-se à interpretação jurisprudencial 

que vem sendo dada pelos tribunais pátrios, assinalando que “como a regra em 

comento não traz nenhum marco para sua incidência, o pagamento se pode dar a 

qualquer tempo” (FISCHER, DOUGLAS. Delinquência Econômica e Estado 

Social e Democrático de Direito. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2006, p. 191).

Tal entendimento, aliás, também é compartilhado pelo Pretório Excelso, 

conforme se infere do seguinte precedente:

Ementa: Ação penal. Crime tributário. Tributo. Pagamento após o recebimento 

da denúncia. Extinção da punibilidade. Decretação. HC concedido de ofício para 

tal efeito. Aplicação retroativa do art. 9º da Lei Federal n. 10.684/2003, cc. art. 5º, 

XL, da CF, e art. 61 do CPP. O pagamento do tributo, a qualquer tempo, ainda que 

após o recebimento da denúncia, extingue a punibilidade do crime tributário.

(HC 81.929, Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, Relator(a) p/ Acórdão: Min. 

Cezar Peluso, Primeira Turma, julgado em 16.12.2003, DJ 27.02.2004 pp-00027 

Ement vol-02141-04 pp-00780)
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Embora no caso que deu origem ao precedente citado o adimplemento do 

débito tributário tenha ocorrido ainda no transcurso da ação penal defl agrada 

contra acusado, não se pode negar que o legislador ordinário, olvidando-se 

de estabelecer um limite temporal para a quitação da dívida apta a dar ensejo 

à extinção da punibilidade do agente, procurou ampliar as possibilidades de 

arrecadar a exação devida, deixando transparecer que, uma vez em dia com 

o Fisco, o Estado não teria mais interesse em atribuir-lhe uma reprimenda 

corporal em razão da sonegação verifi cada.

Trata-se, na verdade, de uma forma a mais posta à disposição do Estado 

para seduzir o contribuinte inadimplente a recolher aos cofres públicos o 

tributo que deve, satisfazendo, assim, os anseios arrecadatórios da administração 

pública.

Portanto, se no histórico das leis que regulamentam o tema o legislador 

ordinário, no exercício da sua função constitucional e de acordo com a 

política criminal adotada, optou por retirar o marco temporal previsto para o 

adimplemento da obrigação tributária redundar na extinção da punibilidade do 

agente sonegador, é vedado ao Poder Judiciário estabelecer tal limite, ou seja, 

dizer o que a Lei não diz, em verdadeira interpretação extensiva não cabível na 

hipótese, porquanto incompatível com a ratio da legislação em apreço.

E, assim, não há como se interpretar o artigo 9º, § 2º, da Lei n. 10.684/2003 

de outro modo, senão considerando que o adimplemento do débito tributário, a 

qualquer tempo, até mesmo após o advento do trânsito em julgado da sentença 

penal condenatória, é causa de extinção da punibilidade do acusado.

Nesse sentido:

Habeas corpus. Penal. ICMS. Crime contra ordem tributária. Adesão ao 

Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) e posterior pagamento do débito, 

após o trânsito em julgado. Extinção da punibilidade.

Inteligência do artigo 9º, § 2º, da Lei n. 10.684/2003. Pleito de sobrestamento 

da execução penal até o julgamento de revisão criminal. Habeas corpus concedido.

1. O art. 9º, § 2º, da Lei n. 10.684/2003 estabelece expressamente que da 

quitação integral do débito tributário pela pessoa jurídica, decorre a extinção da 

punibilidade.

2. É entendimento jurisprudencial desta Corte Superior que com o advento 

da Lei n. 10.684/2003 o pagamento do tributo a qualquer tempo extingue a 

punibilidade quanto aos crimes contra a ordem tributária.

Precedente.
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3. Habeas corpus concedido para sobrestar a execução do feito até que se 

julgue a Revisão Criminal.

(HC 232.376/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 05.06.2012, 

DJe 15.06.2012)

Habeas corpus. (...) Sonegação fiscal. Condenação transitada em julgado. 

Pagamento do tributo. Causa de extinção da punibilidade. Artigo 9º, § 2º, da Lei n. 

10.684/2003. Ocorrência. Ordem parcialmente concedida.

1. Com o advento da Lei n. 10.684/2003, no exercício da sua função 

constitucional e de acordo com a política criminal adotada, o legislador ordinário 

optou por retirar do ordenamento jurídico o marco temporal previsto para o 

adimplemento do débito tributário redundar na extinção da punibilidade do 

agente sonegador, nos termos do seu artigo 9º, § 2º, sendo vedado ao Poder 

Judiciário estabelecer tal limite.

2. Não há como se interpretar o referido dispositivo legal de outro modo, 

senão considerando que o pagamento do tributo, a qualquer tempo, até mesmo 

após o advento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é causa 

de extinção da punibilidade do acusado.

3. Como o édito condenatório foi alcançado pelo trânsito em julgado sem 

qualquer mácula, os efeitos do reconhecimento da extinção da punibilidade 

por causa que é superveniente ao aludido marco devem ser equiparados aos da 

prescrição da pretensão executória.

4. Ordem parcialmente concedida para declarar extinta a punibilidade do 

paciente, com fundamento no artigo 9º, § 2º, da Lei n. 10.684/2003.

(HC 180.993/SP, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 13.12.2011, DJe 

19.12.2011)

Na hipótese, foi efetuado o pagamento integral do débito tributário 

referente à presente ação penal (e-STJ fl s. 203/204), sendo imperioso, portanto, 

o reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente.

Entretanto, como o édito condenatório foi alcançado pelo trânsito em 

julgado sem qualquer mácula, os efeitos do reconhecimento da extinção da 

punibilidade do paciente, por causa que é superveniente ao aludido marco, 

devem ser equiparados aos da prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto, por se afi gurar manifestamente incabível, não se conhece 

do writ, concedendo-se, contudo, habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 

654, § 2º, do Código de Processo Penal, para declarar extinta a punibilidade do 

paciente, com fundamento no artigo 9º, § 2º, da Lei n. 10.684/2003.

É o voto.
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HABEAS CORPUS N. 380.369-DF (2016/0312717-5)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Impetrante: Defensoria Pública do Distrito Federal

Advogado: Defensoria Pública do Distrito Federal

Impetrado: Tribunal de Justica do Distrito Federal e dos Territorios

Paciente: Gabriel Ferreira Vieira

EMENTA

Habeas corpus. Execução penal. Medidas cautelares alternativas à 

prisão. Recolhimento domiciliar noturno. Detração da pena privativa 

de liberdade. Possibilidade. Writ não conhecido. Ordem concedida de 

ofício.

1. Inexiste previsão legal para o cômputo do período de 

cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, 

CPP) para fi ns de detração da pena, cujas hipóteses estão elencadas no 

artigo 42, do CP. Entretanto, o período de recolhimento noturno, por 

comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como 

período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e 

em apreço ao princípio do non bis in idem.

2. Habeas corpus não conhecido, mas concedido de ofício para 

restabelecer a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, 

que deferiu o pedido apresentado pela defesa do paciente para que o 

período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento noturno 

fosse computado para fi ns de detração da pena.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

por unanimidade, não conhecer do pedido e conceder “Habeas Corpus” de 

ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Joel Ilan 

Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram 

com o Sr. Ministro Relator.
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Brasília (DF), 19 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe 27.9.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de habeas corpus impetrado em 

favor de Gabriel Ferreira Vieira contra acórdão do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e Territórios, cuja ementa segue transcrita (e-STJ, fl . 93):

Execução penal. Recurso de agravo. Medidas cautelares alternativas à prisão. 

Recolhimento domiciliar noturno. Detração da pena privativa de liberdade. 

Inviabilidade.

1. Inexiste previsão legal para o cômputo do período de cumprimento de 

medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP) para fi ns de detração da 

pena, cujas hipóteses estão elencadas no artigo 42, do CP.

2. Inviável a aplicação da analogia com o fim de considerar o período de 

recolhimento domiciliar noturno (art. 319, V, CPP) para a detração da pena 

privativa de liberdade, tendo em vista a ausência de compatibilidade e similitude 

entre tais medidas.

3. Agravo conhecido e provido.

O impetrante sustenta, em síntese, que o tempo de cumprimento da 

medida de recolhimento domiciliar noturno deve ser detraído da pena privativa 

de liberdade imposta ao paciente.

Requer assim a reforma do acórdão impugnado, a fim de que seja 

reestabelecida a decisão do juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu a 

pretendida detração penal.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem (e-STJ, fl s. 

114-115).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): Esta Corte e o Supremo 

Tribunal Federal pacifi caram orientação no sentido de que não cabe habeas 
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corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se 

o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de 

fl agrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

Passo à análise das razões da impetração, de forma a verifi car a ocorrência 

de fl agrante ilegalidade a justifi car a concessão do habeas corpus de ofício.

A questão posta a deslinde refere-se, em síntese, à possibilidade de o 

cômputo do período de cumprimento de medidas cautelares alternativas à 

prisão (art. 319, CPP) seja considerado para fi ns de detração da pena.

No caso dos autos, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito 

Federal deferiu ao paciente a detração do período de recolhimento noturno, 

pelos fundamentos reproduzidos:

2- Assiste razão à Defesa à fl. 35, verso, na medida em que a cautelar de 

“recolhimento noturno” (art. 319, inc. V do CPP), determinada na sentença de 

fl . 22, por ensejar privação de liberdade do apenado, deve ser reputado como 

período detraído de sorte que determino a inclusão do recolhimento da cautelar, 

de forma a constar o recolhimento ininterrupto desde 06.10.2014.

O Tribunal a quo, por sua vez, ao julgar o agravo em execução interposto 

pelo Parquet, assim se manifestou:

Consoante as informações constantes dos autos, o sentenciado Gabriel Ferreira 

Vieira foi preso em flagrante em 6.10.2014 (fl. 11), permanecendo constrito 

preventivamente até 28.11.2014, data da prolação da sentença que o condenou 

à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime 

semiaberto, além de multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º; II; 

do CP e-244-B, da Lei n. 8.069/1990,

Foi-lhe concedido na sentença o direito de recorrer em liberdade, tendo sido 

substituída a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas nos incisos I 

e V do artigo 319 do CPP - comparecimento periódico em juízo e recolhimento 

domiciliar no período noturno e nos dias de folga (fl s. 25/27).

Com o trânsito defi nitivo da sentença condenatória (fl . 38), o apenado foi 

preso, em 26.8.2015 (fl . 43), para início do cumprimento da pena.

O magistrado da Vara de Execuções Penais, acolhendo pedido da defesa, 

determinou que o período de cumprimento das medidas cautelares fosse 

considerado para fins de detração da pena, de forma a constar na conta de 

liquidação o recolhimento ininterrupto desde 6.10.2014 (fl . 58).

No tocante à detração da pena, assim dispõe o artigo 42 do Código Penal:
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Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de 

segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de 

prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos 

referidos no artigo anterior.

Como se vê, só há previsão legal para a detração da pena ou medida de 

segurança nas hipóteses de prisão provisória, prisão administrativa e internação.

Importante ressaltar que prisão provisória compreende toda e qualquer prisão 

cautelar e processual (prisão em fl agrante, prisão temporária e prisão preventiva), 

ou seja, todo recolhimento à prisão antes do trânsito em julgado da condenação.

Já as medidas cautelares diversas da prisão, conforme indica a própria 

nomenclatura estabelecida no artigo 319, do CPP, não podem ser consideradas 

como prisão provisória.

Estabelece o artigo 321, do CPP, que “ausentes os requisitos que autorizam 

a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, 

impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código 

e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.” Tal dispositivo 

deixa claro que as medidas cautelares alternativas constituem restrições que 

acompanham a liberdade provisória e, portanto, não podem ser consideradas 

como espécie da prisão provisória.

Consoante bem observou o Ministério Público, a aplicação analógica in bonam 

partem poderia ser admitida caso a medida cautelar alternativa e a pena imposta 

tivessem a mesma natureza, de modo a serem compensadas entre si.

Sobre o tema preleciona Andrey Borges de Mendonça1:

(...)

Na espécie, todavia, verifi ca-se que não há similitude e compatibilidade entre 

as medidas cautelares a que o sentenciado foi submetido a pena imposta na 

sentença condenatória, tendo em vista que no recolhimento domiciliar noturno 

a restrição à liberdade é mínima comparada à existente na pena privativa de 

liberdade em regime semiaberto. Desse modo, não há como admitir o cômputo 

do período da medida cautelar alternativa na pena do agravado.

Quanto ao tema, o art. 42 do Código Penal, ao regulamentar a detração 

penal, prevê que seja computado da pena privativa de liberdade o tempo que o 

agente houver sido mantido preso provisoriamente ou internado. Confi ra-se:

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de 

segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão 

administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no 

artigo anterior.
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Não se pode dizer que o artigo supra seja um numerus clausus, pois se deve 

considerar como parte do cumprimento da pena, para o fi m de detração, o lapso 

de tempo em que fi ca o réu privado de sua liberdade, por prisão provisória, da qual 

são espécies: a prisão em fl agrante (arts. 301 a 310 do CPP); a prisão temporária 

(Lei n. 7.960/1989); a prisão preventiva (arts. 311 a 316); a prisão resultante da 

pronúncia (arts. 282 e 408, § 1º); e a prisão por sentença condenatória recorrível 

(art. 393, I); por prisão administrativa, transgressão militar, ou, até mesmo, 

internação em hospital de custódia.

Por outro lado, quando a privação da liberdade não é essencial para a 

realização do processo ou como garantia de seus resultados, o art. 319 do 

Código de Processo Penal prevê a aplicação de medidas cautelares diversas 

da prisão, sem o rigor do encarceramento; que consistem em uma ou várias 

obrigações cumulativas impostas pelo juiz em desfavor do indiciado ou do réu, 

dependendo da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições 

pessoais do acautelado. Vejamos:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fi xadas pelo 

juiz, para informar e justifi car atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por 

circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer 

distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por 

circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer 

distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja 

conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o 

investigado ou acusado tenha residência e trabalho fi xos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza 

econômica ou fi nanceira quando houver justo receio de sua utilização para a 

prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com 

violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou 

semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fi ança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a 

atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência 

injustifi cada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica.
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Tais medidas cautelares surgem como intermediárias entre a liberdade 

plena e o encarceramento provisório, restringindo, de certa forma, garantias e 

direitos do acusado, que, ainda que de longe, fi cam equiparados à situação de um 

preso cumprindo pena restritiva de direito ou em regime de semiliberdade.

Dessa forma, embora não exista previsão legal quanto ao instituto da 

detração para medidas cautelares alternativas à prisão, entendo que, no caso 

concreto, o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis 

do acusado, deve ser reconhecido como período detraído, em homenagem ao 

princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem.

Ressalto, por fi m, não desconhecer que essa Quinta Turma, na sessão de 

7.3.2017, nos autos de Habeas Corpus n. 380.370/DF, decidiu, por unanimidade 

de votos, que “não cabe a detração do tempo em que o paciente esteve submetido 

a medidas cautelares pessoais alternativas, no caso, ao recolhimento domiciliar 

noturno e à obrigação de comparecimento periódico em juízo, que, por 

expressa previsão legal, não se confundem com a prisão provisória, a despeito 

de representarem, sempre, algum grau de restrição à liberdade do acautelado”. 

No entanto, refl etindo mais sobre o tema, considero a detração inteiramente 

aplicável ao caso da medida cautelar de recolhimento noturno, por ensejar a 

privação de liberdade do apenado.

Diante do exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de 

ofício, para restabelecer a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, 

que deferiu o pedido apresentado pela defesa do paciente para que o período de 

cumprimento da medida cautelar de recolhimento noturno fosse computado 

para fi ns de detração da pena.

É como voto.

HABEAS CORPUS N. 380.536-SP (2016/0313904-2)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Advogado: Menesio Pinto Cunha Junior - SP149434

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Paciente: Th iago dos Santos
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EMENTA

Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Inadequação. 

Furto tentado. Súmula 691/STF. Flagrante ilegalidade evidenciada. 

Trancamento da ação penal. Inexpressividade da lesão jurídica. 

Reiteração delitiva. Excepcionalidade do caso concreto. Ínfi mo valor 

da res furtiva. Bem restituído à vítima. Paciente tecnicamente primário. 

Princípio da insignificância. Aplicabilidade. Writ não conhecido. 

Ordem concedida de ofício.

1. Esta Corte possui entendimento pacifi cado no sentido de que 

não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, 

salvo em casos de fl agrante ilegalidade ou teratologia da decisão 

impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691/

STF).

2. O “princípio da insignifi cância - que deve ser analisado em 

conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção 

mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou 

de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de 

seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na 

aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos 

vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; 

(b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau 

de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão 

jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, 

no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal 

reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, 

a intervenção mínima do Poder Público.” (HC n. 84.412-0/SP, STF, 

Rel. Ministro Celso de Mello, DJU 19.11.2004).

3. A jurisprudência desta Corte, dentre outros critérios, aponta 

o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao tempo 

da infração penal, para aferição da relevância da lesão patrimonial. 

Precedentes.

4. O princípio da insignifi cância não tem aplicabilidade em casos 

de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando 

demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias 

concretas.
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5. Na hipótese, apesar da existência de outra ação penal, que 

fora suspensa pela concessão de suspensão condicional do processo, 

considerando tratar-se de réu tecnicamente primário, de bem de valor 

ínfi mo - um pacote de bolachas avaliado em R$1,99, o que equivale 

a 0,226% do salário mínimo vigente à época -, o qual, inclusive, foi 

restituído à vítima, não se mostra recomendável o processamento 

da ação penal, eis que evidente a inexpressividade da lesão jurídica 

provocada.

6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, 

a fim de determinar o trancamento da Ação Penal n. 0002348-

05.2016.8.26.0495.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, não conhecer do pedido e conceder “Habeas Corpus” de ofício, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo 

Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 22 de agosto de 2017 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe 30.8.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de habeas corpus impetrado em 

favor de Th iago dos Santos, contra decisão do Relator do writ originário, a qual 

indeferiu a medida liminar pleiteada perante o Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do 

delito tipifi cado no art. 155, caput, do Código Penal, por ter subtraído um pacote 

de bolachas, avaliado em R$1,99, de dentro do estabelecimento comercial 

Supermercado Popular de Registro Ltda.
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Impetrada a ordem originária, o Desembargador Relator do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo indeferiu o pleito liminar, conforme decisão 

acostada aos autos às fl s. 81-82.

Neste writ, o impetrante sustenta que: a) “diante das circunstâncias do caso 

concreto e do ínfi mo valor total da res furtiva, que equivale a R$ 1,99, não se 

justifi ca a instauração de um custoso processo judicial, sendo de rigor a aplicação 

do princípio da insignifi cância” (e-STJ, fl s. 2-3); b) “o paciente é primário, 

conforme folha de antecedentes criminais acostada à fl . 33 dos autos principais, 

na qual consta apenas a existência dos autos n. 0008330-68.2014.8.26.0495, em 

que foi deferido o benefício de suspensão condicional de processo ao acusado” 

(e-STJ, fl . 4).

Pleiteia, liminarmente, o sobrestamento da ação penal, até fi nal julgamento 

deste habeas corpus. No mérito, requer o trancamento do processo, por atipicidade 

da conduta.

Deferida a liminar para suspender o andamento da ação penal, até o 

julgamento fi nal deste habeas corpus (e-STJ, fl s. 85-86), o Ministério Público 

Federal opinou pelo não conhecimento da ordem e, no mérito, pela concessão 

dela, de ofício (e-STJ, fl s. 135-138).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): Esta Corte possui entendimento 

pacifi cado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere 

pedido liminar, salvo em casos de fl agrante ilegalidade ou teratologia da decisão 

impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691/STF).

No caso dos autos, verifi ca-se ocorrência de fl agrante ilegalidade na decisão 

impugnada, de modo a justifi car o processamento desta ordem.

Cumpre destacar, ainda, que, nos termos das informações colhidas na 

página eletrônica ofi cial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a 

impetração originária foi denegada em 1.2.2017.

Cinge-se a controvérsia dos autos à possibilidade de aplicação do princípio 

da insignifi cância à hipótese, diante da atipicidade material da conduta, com o 

trancamento da ação penal.
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Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática 

do delito tipifi cado no art. 155, caput, do Código Penal, por ter ingressado no 

estabelecimento comercial Supermercado Popular de Registro Ltda. e subtraído 

um pacote de bolachas avaliado em R$1,99, tendo sido alcançado por um 

funcionário do estabelecimento quando já estava em via pública.

O “princípio da insignifi cância - que deve ser analisado em conexão com 

os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em 

matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade 

penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - 

que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a 

presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta 

do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo 

grau de reprovabilidade do comportamento, (d) a inexpressividade da lesão 

jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no 

reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, 

em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do 

Poder Público.” (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro Celso de Mello, DJU 

19.11.2004.)

O instituto baseia-se na necessidade de lesão jurídica expressiva para a 

incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses 

em que, apesar de típica a conduta, é o dano juridicamente irrelevante.

Sobre o tema, de maneira meramente indicativa e não vinculante, a 

jurisprudência desta Corte, dentre outros critérios, aponta o parâmetro da 

décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal, para 

aferição da relevância da lesão patrimonial.

Neste sentido, confi ra-se a jurisprudência desta Corte:

Penal. Processual Penal. Recurso especial. Furto. Princípio da insignifi cância. 

Incidência. Res furtivae de valor inferior a 10% do salário mínimo. Ausência de 

condenação com trânsito em julgado. Reincidência não caracterizada. Recurso 

provido.

1. Além da subsunção formal da conduta humana a um tipo penal, deve haver 

uma aplicação seletiva, subsidiária e fragmentária do Direito Penal, para aferir 

se houve ofensividade relevante aos valores tidos como indispensáveis à ordem 

social.

2. O valor do bem (R$ 20,00) representava, na data do cometimento do delito, 

aproximadamente, 3,2% do salário mínimo vigente, que, à época, era de R$ 

622,00.
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3. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EAREsp n. 221.999/RS, ocorrido 

no dia 11.11.2015, reafi rmou o entendimento de que a aplicação do princípio da 

insignifi cância, em relação aos crimes de furto, somente pode ser afastada quando 

configurada a reiteração criminosa do réu, ressalvada a possibilidade de, no 

caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente 

recomendável.

4. No caso dos autos, o Juízo singular afi rmou que o réu, apesar de não ostentar 

condenação com trânsito em julgado, responde a outros processos por delitos 

contra o patrimônio.

5. À falta de condenação transitada em julgado em desfavor do réu, não está 

caracterizada a reiteração delitiva, nos termos da jurisprudência desta Corte 

Superior, de forma que não há óbice, na espécie, para a incidência do princípio da 

insignifi cância.

6. Recurso especial provido para reconhecer a atipicidade material da conduta, 

pela aplicação do princípio da insignifi cância, e, consequentemente, absolver 

o recorrente da prática do delito previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, no 

Processo n. 0227271-21.2012.8.21.0001 da 9ª Vara Criminal do Foro Central da 

Comarca de Porto Alegre - RS (REsp 1.577.904/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti 

Cruz, Sexta Turma, DJe 31.3.2016, grifou-se).

Conforme descrito acima, o paciente, em 3.5.2016, tentou subtrair do 

estabelecimento comercial um pacote de bolachas avaliado em R$1,99, o que 

equivale a 0,226% do salário mínimo vigente à época, de R$880,00, não havendo 

que se falar, portanto, em valor signifi cativo da res furtiva.

Ainda, a jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da 

insignifi cância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, 

salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável 

diante das circunstâncias concretas.

Na hipótese, resta comprovada a excepcionalidade descrita pois, apesar da 

existência de outra ação penal, que fora suspensa pela concessão de suspensão 

condicional do processo, considerando tratar-se de réu tecnicamente primário, 

de bem de valor ínfi mo - um pacote de bolachas avaliado em R$1,99, o que 

equivale a 0,226% do salário mínimo vigente à época -, o qual, inclusive, foi 

restituído à vítima, não se mostra recomendável o processamento da ação penal, 

eis que evidente a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

A corroborar tal entendimento, estabelecem os seguintes precedentes:

Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Tentativa de furto 

simples. Reincidência. Bens de pequeno valor. Princípio da insignificância. 

Possibilidade.
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1. “Este Colegiado da Sexta Turma tem admitido, excepcionalmente, a aplicação 

do princípio da insignifi cância ainda que se trate de réu reincidente, considerando 

as peculiaridades do caso em exame, em que evidente a inexpressividade da lesão 

jurídica provocada e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento 

do agente” (AgInt no AREsp 948.586/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 

Sexta Turma, julgado em 18.8.2016, DJe 29.8.2016).

2. Na espécie, apesar de constar no acórdão recorrido que o agravado ostenta 

outros registros pela prática de crimes contra o patrimônio, entendo que a subtração 

de 2 frascos de desodorante avaliados em R$ 22,20 (vinte e dois reais e vinte centavos) 

demonstra inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1.078.971/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta 

Turma, julgado em 20.6.2017, DJe 26.6.2017, grifou-se).

Penal e Processo Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 

Descabimento. Tentativa de furto de um kit de ferramentas avaliado em R$ 49,99 

(quarenta e nove reais e noventa e nove centavos). Restituição dos bens à vítima. 

Reiteração delitiva Aplicação do princípio da insignifi cância. Excepcionalidade do 

caso concreto. Atipicidade material da conduta. Ordem concedida de ofício.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus 

substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o 

pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a 

ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. De acordo com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, a 

aplicação do princípio da insignificância demanda a verificação da presença 

concomitante dos seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do 

agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau 

de reprovabilidade do comportamento, (d) a inexpressividade da lesão jurídica 

provocada.

3. O princípio da insignifi cância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão 

pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob 

pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os 

quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso 

concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não 

faz jus a benesses jurídicas.

4. Posta novamente em discussão a questão da possibilidade de aplicação 

do princípio da insignifi cância, mesmo diante da reincidência do réu, a Terceira 

Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca, julgado em 11.11.2015, DJe 10.12.2015), estabeleceu a tese de 

que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignifi cância, 
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ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verifi cação que a medida é 

socialmente recomendável.

5. Situação em que a tentativa de furto simples recaiu sobre 1 kit de ferramentas 

avaliado em R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), bem como 

por terem sido os anteriores procedimentos criminais existentes contra o paciente, 

arquivados pela atipicidade material da conduta, o que demonstra sua primariedade, 

e, ainda, por terem sido os produtos devolvidos à vítima.

6. Assim, na espécie, a situação enquadra-se dentre as hipóteses excepcionais 

em que é recomendável a aplicação do princípio da insignifi cância a despeito da 

existência de outros procedimentos criminais contra o paciente pela prática do 

crime de furto, reconhecendo-se a atipicidade material da conduta. Precedentes 

análogos: AgRg no REsp 1.415.978/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 

julgado em 2.2.2016, DJe 15.2.2016 e AgRg no AREsp 633.190/SP, Rel. Ministro 

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 23.4.2015.

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, reformando 

a sentença condenatória, absolver o paciente pela atipicidade material da 

conduta.

(HC 381.134/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 14.2.2017, DJe 17.2.2017, grifou-se).

Agravo regimental no recurso especial. Art. 155, caput, do CP. Princípio da 

insignifi cância. Atipicidade da conduta. Agravo desprovido.

I - “[...] a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a 

insignifi cância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto [...]” (HC n. 

123.108/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1.2.2016).

II - Tendo em vista a natureza e o valor dos bens subtraídos (treze barras de cereais, 

avaliados em R$ 13,00 - treze reais), aliado à circunstância de que houve pronta 

restituição à vitima, deve ser mantida a aplicação do princípio da insignifi cância 

ao caso vertente, conquanto o réu seja reincidente, ante as peculiaridades do caso 

concreto.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.627.067/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado 

em 22.11.2016, DJe 2.12.2016, grifou-se).

Deste modo, resta confi gurada a atipicidade material da conduta, por estar 

demonstrada a mínima ofensividade e a ausência de periculosidade social da 

ação, o que permite a aplicação do princípio da insignifi cância no caso dos autos.

Ante o exposto, não conheço do writ, mas concedo habeas corpus, de ofício, a 

fi m de determinar o trancamento da Ação Penal n. 0002348-05.2016.8.26.0495.

É o voto.
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HABEAS CORPUS N. 387.557-PR (2017/0024640-5)

Relator: Ministro Felix Fischer

Impetrante: Guilherme Octavio Batochio e outros

Advogado: Guilherme Octávio Batochio - SP123000

Impetrado: Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Paciente: Antônio Palocci Filho (preso)

EMENTA

Operação Lava-Jato. Prisão preventiva decretada com 

fundamento na garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação 

da lei penal e por conveniência da instrução criminal. Ordem de 

habeas corpus denegada na instância inferior, sendo mantida a prisão. 

Impetração de novo habeas corpus, em substituição ao recurso cabível 

(art. 105, II, “a”, da CF), para se reconhecer o direito do paciente em 

responder ao processo em liberdade, com fundamento na inexistência 

de justa causa e na ausência dos requisitos para a prisão preventiva. 

Não cabimento. Inexistência, no mais, de ilegalidade manifesta a 

justifi car a concessão de ofício da ordem (§ 2º do art. 654 do CPP). 

Habeas corpus não conhecido. Decisão devidamente fundamentada. 

Prisão preventiva mantida.

I - Sedimentou-se o entendimento no sentido de não se admitir 

a impetração de Habeas Corpus em substituição ao recurso previsto 

em lei, prestigiando-se, assim, o sistema recursal vigente e a própria 

efi ciência da prestação jurisdicional, que fi ca prejudicada com o uso 

desmedido e abusivo de Habeas Corpus impetrado em substituição ao 

recurso cabível.

II - Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não 

resta caraterizado fl agrante constrangimento ilegal hábil a justifi car a 

atuação, de ofi cio, deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

conceder a ordem (§ 2º do art. 654 do CPP).

III - Havendo fundamentação concreta quanto à prova da 

materialidade dos crimes e aos indícios de autoria, não há que se falar 

em falta de justa causa para a ação penal, pois foram mencionados os 
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elementos probatórios mínimos a indicar a materialidade e a autoria 

das infrações penais.

IV - A necessidade de debelar a corrupção sistêmica; a dimensão 

social dos crimes de corrução e de lavagem de dinheiro, com nefastos 

efeitos à sociedade; o caráter serial dos crimes (praticados por vários 

anos, de maneira reiterada, profi ssional e sofi sticada - com uso de 

contas secretas no exterior); e a necessidade de prevenir a participação 

do Paciente em outros esquemas criminosos, em novos crimes de 

lavagem de dinheiro e, ainda, para prevenir possível recebimento de 

saldo de propina pendente de pagamento, são fundamentos concretos 

a justifi car a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem 

pública.

V - Havendo indícios da existência de contas secretas no exterior, 

cujas quantias ainda não foram rastreadas nem sequestradas, e receio 

de que, estando em liberdade, o Paciente possa dissimular, desviar 

ou ocultar a origem de tais quantias, justifi ca-se o decreto de prisão 

preventiva, pois tal possibilidade impede o sequestro e prejudica, 

assim, a aplicação da lei penal.

VI - A suspeita, baseada em elementos concretos e devidamente 

mencionados na respectiva decisão judicial, de que equipamentos de 

informática foram retirados da empresa do Paciente com a fi nalidade 

de difi cultar a investigação, justifi ca a decretação da prisão preventiva 

por conveniência da instrução processual.

VII - Habeas Corpus não conhecido, fi cando mantida a prisão 

preventiva decretada.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, não conhecer do pedido.

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro 

Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.

“Certifi co, ainda, que o advogado do paciente, Dr. José Roberto Batochio, 

OAB/SP n. 20.685, compareceu na presente sessão de julgamento às 13h 
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15min, não conseguindo, portanto, se inscrever no período regimental para 

proceder à sustentação oral. Foi dada a oportunidade pelo Exmo. Ministro 

Relator de julgar o processo em comento na próxima sessão do dia 20.4.2017, 

porém o patrono adrede referenciado optou pelo julgamento dos autos nesta 

mesma assentada, o que ocorreu como destaque de preferência de julgamento”.

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

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 26.4.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de Habeas Corpus impetrado em 

favor de Antonio Palocci Filho, com o objetivo de obter-se o reconhecimento do 

direito do Paciente de responder em liberdade a Ação Penal contra si ajuizada no 

Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba (n. 5054932-88.2016.4.04.7000/PR).

Em 26.9.2016, havia sido decretada a prisão temporária do Paciente. 

Em 30.9.2016, ainda na fase investigatória, acabou sendo decretada sua prisão 

preventiva. Logo após, em 3.10.2016, a Denúncia foi recebida.

Os impetrantes apontam como autoridade coatora a 8ª Turma do egrégio 

Tribunal Regional Federal, pois em julgamento colegiado proferido em 

14.12.2016, em votação unânime, denegou a ordem solicitada nos autos do HC 

n. 504544290.2016.4.04.0000/PR, mantendo a prisão preventiva decretada em 

desfavor do Paciente. Consta da ementa:

“(...).

1. A prisão provisória é medida rigorosa que, no entanto, se justifi ca nas hipóteses 

em que presente a necessidade, real e concreta, para tanto.

2. Para a decretação da prisão preventiva é imprescindível a presença do fumus 

commissi delicti, ou seja, prova da existência do crime e indícios sufi cientes de 

autoria, bem como do periculum libertatis, risco à ordem pública, à instrução ou à 

aplicação da lei penal.

3. A complexidade e as dimensões das investigações relacionadas com a 

denominada ‘Operação Lava-Jato’, os refl exos extremamente nocivos decorrentes 

da infi ltração de grande grupo criminoso em sociedade de economia mista federal, 

bem como o desvio de quantias nunca antes percebidas, revela a necessidade de 
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releitura da jurisprudência até então intocada, de modo a estabelecer novos parâmetros 

interpretativos para a prisão preventiva, adequados às circunstâncias do caso e ao 

meio social contemporâneo aos fatos.

4. Em grupo criminoso complexo e de grandes dimensões, a prisão cautelar deve 

ser reservada aos investigados que, pelos indícios colhidos, possuem o domínio do fato, 

como os representantes das empresas envolvidas no esquema de cartelização, ou que 

exercem papel importante na engrenagem criminosa.

5. Havendo fortes indícios da participação do paciente em ‘organização 

criminosa’, em crimes de ‘corrupção passiva’ e de ‘lavagem de capitais’, todos 

relacionados com fraudes em contratos públicos dos quais resultaram vultosos prejuízos 

a sociedade de economia mista e, na mesma proporção, em seu enriquecimento ilícito e 

de terceiros, justifi ca-se a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem 

pública (STJ/HC n. 302.604/RP, Rel. Ministro Newton Trisotto, Quinta Turma, 

julg. 24.11.2014).

6. A teor do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, é indevida a aplicação 

de medidas cautelares diversas, quando a segregação encontra-se justif icada na 

periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no 

cometimento da grave infração denunciada (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge 

Mussi, Quinta Turma, DJe 23.10.2014).

7. Ordem de habeas corpus denegada.”

Aduzem os impetrantes, em suma, que não concorrem na espécie quaisquer 

dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual há manifesta 

ilicitude no ato apontado como coator.

Quanto ao fundamento de que a prisão é necessária para evitar “destruição 

de provas”, os impetrantes afi rmam que não tem a mínima razoabilidade, já 

que a ausência dos computadores na empresa do Paciente, chamada Projeto Ltda. 

(que sofreu busca e apreensão judicial) deu-se porque os profi ssionais que lá 

trabalhavam utilizavam notebooks para se conectar às estações de trabalho, os 

quais, por óbvio, eram retirados do local quando os profi ssionais executavam 

trabalhos externos. Assim, o fundamento de que tal retirada é indicativo de 

destruição de provas é mera ilação. Aduzem, no mais, que atualmente já se acha 

concluída a seara da prova acusatória, não havendo mais razão para subsistir a 

prisão por tal motivo.

Já em relação ao fundamento de que a prisão preventiva “é necessária 

para debelar a corrupção sistêmica, sob pena de agravamento progressivo do quadro 
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criminoso”, e que “impor a prisão preventiva em um quadro de corrupção e lavagem 

de dinheiro sistêmica é aplicação ortodoxa da lei processual penal”, sustentam que, 

em verdade, a prisão preventiva foi aplicada com confesso caráter de antecipação de 

pena, com evidente vulgarização da prisão cautelar, decretada sem a presença de seus 

requisitos.

No que tange ao fundamento de que “enquanto não afastado o risco de 

dissipação do produto do crime, presente igualmente um risco maior de fuga ao 

exterior, um vez que os investigados poderiam se valer de recursos ilícitos ali mantidos 

para facilitar fuga e refúgio no exterior”, aduzem os impetrantes que não há 

nenhum indício de que o Paciente mantenha contas ou valores no exterior. Quanto à 

possibilidade de fuga, não passa de construção cerebrina.

Alegam os impetrantes, também, que os mesmos fundamentos que 

serviram para decretar a prisão preventiva do Paciente serviram para justifi car o 

decreto de prisão cautelar do corréu Branislav Kontic. Assim, como ele foi solto 

no mesmo julgamento em que o Paciente foi mantido preso, o Paciente também 

deveria ter sido posto em liberdade, já que estava em situação idêntica.

Aduzem, no mais, que a justifi cativa quanto à prevenção do recebimento 

de saldo de propina é mirabolante, negando veementemente, no mais, que o 

Paciente seja o tal “Italiano”.

Sustentam que tudo não passa de meras conjecturas e que manter o Paciente 

preso diante desse quadro processual é inadmissível, pois não há necessidade 

alguma da prisão preventiva, já que não se vislumbra nenhum prejuízo à Justiça 

na hipótese de o Paciente responder à Ação Penal em liberdade.

Ao fi nal, pedem seja concedida a ordem, reconhecendo-se o direito do Paciente de 

responder a Ação Penal em liberdade.

Às fl s. 1.235-1.414 os impetrantes fi zeram a juntada da “resposta à acusação” 

oferecida nos autos da Ação Penal, requerendo que tal peça faça parte da impetração, 

já que havia sido mencionada já no corpo da Petição Inicial.

Não houve pedido liminar, sendo solicitada, porém, a dispensa das 

informações pela autoridade apontada como coatora. Apesar de tal pedido, as 

informações foram fundamentadamente solicitadas (fl . 1.416), e devidamente 

prestadas, constando às fl s. 1.426-1.453 dos autos.

Os impetrantes peticionaram novamente às fl s. 1.486/1.594, pedindo a 

juntada dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela Acusação, 

e para que conste como fundamento da impetração o excesso de prazo para a formação 

da culpa, sem que haja perspectiva para a prolação da sentença de primeiro grau.
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O Ministério Público Federal ofertou parecer às fl s. 1.598-1.615, opinando 

pelo não cabimento deste Habeas Corpus, e pelo julgamento do HC n. 377.755, 

eis que pelo princípio da continência o HC n. 387.557 (ou seja, o presente) se 

acha englobado pelo HC n. 377.755.

Os impetrantes peticionaram novamente (fl s. 1.619-1.620), requerendo 

que haja o julgamento em conjunto, na mesma sessão, do presente HC e dos HC n. 

377.755 e 374.357.

Houve pedido de sustentação oral pelos impetrantes (fl s. 1.621-1.622).

Vieram então os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): Da análise detida dos autos, tenho 

que para bem equacionar a questão trazida à apreciação desta Corte de Justiça, 

é oportuno dividir a fundamentação da presente decisão em 6 tópicos, a saber: 

1. Cabimento do presente Habeas Corpus e pedido de julgamento conjunto com 

os HC n. 377.755 e HC n. 374.357; 2. A Denúncia contra o Paciente; 3. Os 

fundamentos para o recebimento da Denúncia; 4. Os fundamentos da prisão 

preventiva; 5. A decisão do Tribunal Regional Federal no HC n. 5045442-

90.2016.4.04.0000/PR; 6. Análise do alegado constrangimento ilegal.

1. Cabimento do presente Habeas Corpus e pedido de julgamento conjunto com 

os HC n. 377.755 e 374.357

O presente Habeas Corpus foi impetrado em substituição ao Recurso 

Ordinário em Habeas Corpus, que seria o recurso cabível ante o fato de a decisão 

ora questionada ter sido denegatória de HC impetrado perante o egrégio 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (art. 105, II, “a”, da CF).

Assim, a primeira questão neste Habeas Corpus diz respeito ao seu próprio 

cabimento. Este Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento fi rmado 

pela Primeira Turma do excelso Supremo Tribunal Federal (HC n. 113.890/

SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 28.2.2014), não tem admitido a impetração 

de Habeas Corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando-se assim o 

sistema recursal vigente e a própria efi ciência da prestação jurisdicional, que 

fi caria prejudicada pelo uso desmedido e abusivo de tal ação constitucional, 
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quando impetrada em substituição ao recurso previsto em lei. Diante disso, 

impõe-se reconhecer o não cabimento do presente Habeas Corpus.

Resta analisar, porém, se há flagrante constrangimento ilegal, hábil a 

justifi car a atuação, de ofi cio, deste Superior Tribunal de Justiça, ante a autorização 

contida no § 2º do art. 654 do CPP.

Por outro lado, os impetrantes solicitaram através da petição de fl s. 1.619-

1.620 que haja o julgamento conjunto do presente Habeas Corpus e dos HCs n. 

377.755 e 374.357.

Sucede que em relação ao HC n. 377.755, já houve o trânsito em julgado 

da decisão monocrática por mim proferida, julgando prejudicado tal writ, pois 

atacava decisão liminar, e posteriormente houve o julgamento do HC originário 

mediante decisão colegiada, sendo que referida decisão colegiada é agora justamente 

impugnada através do presente HC.

Já em relação ao HC n. 374.357, também atacava decisão liminar proferida 

em HC perante o TRF, mas tendo por objeto específi co a suposta ilegalidade 

consistente em ter sido decretada a prisão preventiva do Paciente em período 

eleitoral, havendo vedação pelo art. 236 do Código Eleitoral. Sucede que, da 

mesma forma, acabou havendo posteriormente o julgamento colegiado, razão 

pela qual proferi decisão considerando referido HC prejudicado.

Assim, como os Habeas Corpus mencionados possuíam objetos distintos e 

no momento está pendente de análise apenas o presente Habeas Corpus, inviável o 

pedido de julgamento conjunto.

2. A Denúncia contra o Paciente

Apesar dos impetrantes terem solicitado na petição de fl s. 1.235-1.236 que 

a “resposta à acusação” oferecida nos autos da Ação Penal seja parte integrante 

da presente impetração, não juntaram, como era de se esperar, a respectiva Denúncia.

De todo modo, como o processo não está sob segredo de justiça, foi 

possível visualizar o inteiro teor da Denúncia através de acesso a internet, 

no seguinte link:http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/a-denuncia-

contra-antonio-palocci/ (acesso em 11.4.2017).

A Denúncia é extensa: possui 122 paginas e contém 15 denunciados, 

incluindo-se dentre eles o Paciente. Em tal peça, descreve-se com detalhes: 

I) a contextualização das investigações; II) o esquema criminoso estruturado 

em desfavor da Administração Pública Federal; III) a organização criminosa 
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estruturada em desfavor da Petrobrás; IV) a atuação de Antonio Palocci em 

favor dos interesses econômicos da Odebrecht e o sistemático pagamento de vantagens 

indevidas; V) os crimes de corrupção praticados; VI) os crimes de lavagem de 

dinheiro praticados; VII) as capitulações respetivas em relação a cada um dos 

denunciados.

Como o presente Habeas Corpus tem como Paciente apenas Antonio Palocci 

Filho, será feita menção tão-somente à acusação feita em seu desfavor.

Segundo a Denúncia, entre 2003 e 2014, estruturou-se no Governo Federal 

um grande esquema criminoso, de acordo com o qual diversas pessoas indicadas 

a ocupar os mais altos e estratégicos cargos da República eram nomeadas mediante 

o compromisso de promover a arrecadação de propina em favor do Partido Político 

que o sustentava no relevante posto ocupado, sendo que Antonio Palocci Filho, 

juntamente com João Vaccari Neto, seria responsável pelo “caixa geral de propinas” 

do Partido dos Trabalhadores.

Ainda segundo a Denúncia, a atuação do Paciente no recebimento e 

na gestão de recursos pagos a título de propina e destinados ao Partido dos 

Trabalhadores ocorreu, entre 2003 e 2015, em duas frentes: a) mediante 

sua própria corrupção, no período em que exerceu os cargos de Ministro da 

Fazenda, Deputado Federal, Ministro da Casa Civil e membro do Conselho 

de Administração da Petrobras; b) mediante infl uência e ascendência exercida 

sobre outros funcionários públicos e agentes políticos ligados ao PT. Em ambas 

as atuações, os recursos ilícitos eram destinados ao caixa geral de propina do PT.

Afi rma a acusação que a partir da análise da agenda de Marcelo Odebrecht 

identifi caram-se registros de, pelo menos, 27 reuniões entre Marcelo Odebrecht e 

Antonio Palocci, sendo que não haveria nenhuma relação comercial lícita a justifi car 

tantos encontros e tratativas de assuntos tão intimamente ligados às decisões da alta 

administração federal.

Aduz a denúncia, ainda, que para dissimular a relação ilícita mantida 

pelo Paciente com os executivos da Odebrecht, no intuito de ocultar os rastros 

dos contatos realizados, estabeleceu-se que as comunicações, tanto para o 

agendamento de reuniões como para o encaminhamento de documentos, seriam 

realizados por intermédio do assessor de Antonio Palocci, o também denunciado 

Branislav Kontic, o qual não apenas sabia das tratativas ilícitas estabelecidas 

entre Antonio Palocci e Marcelo Odebrecht, e dos valores espúrios recebidos 

por Palocci, como também aderiu conscientemente a tal pacto, desenvolvendo 

atividade de extrema relevância para o esquema criminoso.
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Narra o Ministério Público Federal que o Paciente gerenciava uma “conta 

corrente de pagamento de propina” mantida entre a Odebrecht e o Partido dos 

Trabalhadores, sendo que os indícios acerca dessa imputação consistiriam em 

em registros de emails, anotações e planilhas apreendidas com executivos da 

Odebrecht - em especial a partir da apreensão e análise da planilha “Programa 

Especial Posição Italiano”.

Afi rma o MPF que o Paciente praticou crime de corrupção passiva porque no 

período compreendido entre meados de 2010 e 2011, na qualidade de Deputado 

Federal, Ministro da Casa Civil, e membro do Conselho de Administração da 

Petrobrás, aceitou receber, para si e para outrem, direta e indiretamente, vantagens 

indevidas oferecidas por Marcelo Odebrecht, interferindo para o que o grupo 

empresarial representado por Marcelo obtivesse a contratação de 21 navios-sondas 

com a Petrobras, de acordo com os interesse do grupo Odebrecht (os detalhes acerca 

dessa intervenção são melhor explicitados na denúncia, não juntada pelos 

impetrantes).

Narra também que embora a planilha “Programa Especial Italiano” tenha 

registrado a realização de repasses de propina no valor aproximando de 128 

milhões de reais entre os anos de 2008 a 2013, a denúncia contra o Paciente refere-

se à corrupção e respectiva lavagem de dinheiro no valor de U$ 10.219.691,08 (dez 

milhões, duzentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e um dólares). Segundo 

a acusação, como pagamento de parte da propina destinada ao PT, Antonio Palocci 

determinou que tal quantia fosse transferida a Mônica Moura e João Santana, os 

quais foram responsáveis pelo trabalho de marketing da campanha eleitoral de 

Dilma Roussef. Esclarece o Ministério Público, inclusive, que Antonio Palocci foi 

coordenador da campanha eleitoral de Dilma.

Ao receberem esses recursos (numa conta secreta na Suíca, denonimada 

Shellbill, entre o período de 19.07.2011 a 18.07.2012), Mônica Moura e João 

Santana tinham plena ciência de que os recursos que lhes estavam sendo transferidos 

no exterior eram provenientes de crime de corrupção praticado por Antonio Palocci.

Além disso, o Paciente é acusado do crime de lavagem de dinheiro porque 

teria ocultado e dissimulado a origem dos valores obtidos criminalmente, através 

de contas secretas no exterior, tendo como benefi ciários terceiros (Mônica Moura 

e João Santana).

Os detalhes de toda a acusação constam, como dito, na extensa Denúncia 

que foi oferecida. Nesta decisão, foi mencionado o resumo da acusação.
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Quanto aos fatos relacionados ao Paciente, a denúncia abrangeu ainda 

Branislav Kontic (assessor de confi ança de Palocci, que teria auxiliado o Paciente 

na arrecadação e destinação das propinas obtidas ilicitamente), Marcelo Odebrecht 

(ex-diretor da Odebrecht, que teria oferecido as vantagens indevidas), Mônica 

Moura e João Santana (casal de publicitários que teria recebido vantagens 

indevidas, com o aval do Paciente).

Por tais fatos, o Paciente foi acusado da prática dos crimes de corrupção (por uma 

vez) e lavagem de dinheiro (por 19 vezes), descritos respectivamente nos arts. 317, 

caput e § 1º, c/c 327, § 2º do Código Penal e 1º da Lei n. 9.613/1998.

O crime de lavagem de dinheiro teria sido praticado por 19 vezes porque houve 

transferências fracionadas (num total de 19) do valor obtido a título de propina, no 

período de 19.07.2011 a 18.07.2012.

3. Dos fundamentos para o recebimento da Denúncia

Em relação aos fatos imputados ao Paciente, assim se manifestou o 

magistrado de primeiro grau quando da análise acerca do recebimento da 

Denúncia:

“(...).

No que se refere à justa causa para a denúncia, entendo que os fundamentos 

já exarados por este Juízo na decisão datada de 30.09.2016 (evento 73) do processo 

5043559-60.2016.4.04.7000, na qual deferi pedido de prisão preventiva de Antônio 

Palocci Filho e de Branislav Kontic, são sufi cientes, nessa fase, para o recebimento da 

denúncia.

Conforme exposto cumpridamente naquelas decisões, há razões fundadas 

para identifi car Antônio Palocci Filho como a pessoa identifi cada pelo codinome 

“Italiano” no Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht. Entre elas, a referida 

planilha apreendida que retrata, sob o título “Posição Programa Especial Italiano”, 

os pagamentos e compromissos de pagamentos de vantagem indevida pelo referido 

grupo empresarial a agentes do Partido dos Trabalhadores entre 2008 a 2013, as 

mensagens eletrônicas nas quais executivos do Grupo Odebrech discutem a respeito 

da interferência de “Italiano” em seu favor junto ao Governo Federal e os registros na 

contabilidade subreptícia de pagamentos de valores a “Italiano”.

Por outro lado, apesar da difi culdade do rastreamento dos pagamentos, há, em 

cognição sumária, prova documental de pagamentos no exterior efetuados pelo Grupo 

Odebrecht e subrepticiamente em benefício de João Cerqueira de Santana Filho e 
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Mônica Regina Cunha Moura e que é consistente com o lançamento a esse título na 

referida planilha, sem olvidar que ambos prestavam serviços de publicidade eleitoral 

em diversas campanhas do Partido dos Trabalhadores.

Agregue-se a referência feita pelo MPF na denúncia às mensagens eletrônica, 

datadas de 19.08.2009, trocadas entre executivos do Grupo Odebrecht e nas quais, 

com o assunto “Palocci acaba de ligar”, o contexto mais uma vez indica que “Italiano” 

seria o interlocutor e que estaria, Italiano/Palocci, na reunião com o então Ministro da 

Fazenda Guido Mantega e o ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva 

para defender os interesses do Grupo Odebrecht (fl s. 50-51).

(...).

Presente, portanto, justa causa para a imputação.

Evidentemente, a questão da presença ou não do elemento subjetivo deve ser 

aferida após a instrução, sendo inviável resolver o ponto nessa fase processual.

Também evidentemente, a avaliação das questões de fato e de direito ora feita se 

faz em cognição sumária e é meramente provisória.

Questões mais complexas a respeito do enquadramento jurídico dos fatos, com a 

confi guração ou não, por exemplo, de crime de corrupção e de lavagem, o que depende 

de profunda avaliação e valoração das provas, devem ser deixados ao julgamento, após 

a instrução e o devido processo.

(...).

3. Presentes indícios sufi cientes de autoria e materialidade, recebo a denúncia 

contra os acusados acima nominados.’

Como se verifica, além de expor sucintamente os fundamentos que 

justifi caram o recebimento da Denúncia em relação ao Paciente, o magistrado 

mencionou que a motivação feita pelo Juízo quando da decretação da prisão preventiva 

também é sufi ciente para o recebimento da Denúncia. Assim, os fundamentos expostos 

em tal decisão também fazem parte da fundamentação feita para o recebimento de 

denúncia.

Na decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva (fl s. 484/508), o 

magistrado menciona que surgiram provas, em cognição sumária, de que o 

Paciente recebia e era responsável pela coordenação dos recebimentos por parte de seu 

grupo político (PT) de pagamentos subreptícios pelo grupo Odebrecht.

Refere também que houve a apreensão de uma planilha denonimada 

“Programa Especial Italiano”, contendo indícios de pagamento de propina. Aduz que 
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houve a apreensão de planilha semelhante no celular de Marcelo Odebrecht, com 

indícios de pagamento de propina até outubro de 2013.

Há menção de identifi cação de transferências bancárias no exterior, em 

contas secretas controladas por João Cerqueira de Santana Filho, que prestou 

serviços eleitorais ao PT em campanhas eleitorais.

Menciona o magistrado que entre 2008 e 2013, segundo referida planilha 

apreendida, teriam sido pagos 128 milhões de reais pela Odebrecht ao PT, 

havendo ainda um saldo de cerca de 71 milhões de reais a pagar, havendo 

fundada suspeita sobre a licitude desses pagamentos.

Também é mencionado que Antonio Palocci reunia-se com frequência com 

Marcelo Odebrecht.

É referido que a conclusão de que “italiano” seria Palocci foi feita após análise 

de mensagens eletrônicas trocadas entre Marcelo Odebrecht e outros executivos da 

Odebrecht, da própria planilha e de outras anotações e encontros registrados no celular 

de Marcelo Odebrecht.

Segundo o magistrado, inicialmente “italiano” teria sido atribuído pela 

autoridade policial a Guido Mantega, que possui nacionalidade italiana, mas a 

hipótese foi posteriormente descartada, pois o próprio Marcelo Odebrecht, numa 

mensagem eletrônica remetida a executivos do grupo Odebrecht, fez referência a 

Guido Mantega e a “italiano” como sendo pessoas distintas.

Dois fatos constituem indícios de que Italiano seria Palocci: Marcelo 

Odebrecht, em troca de mensagens com executivos da Odebrecht, mencionou 

“deputado” e “Brani” (que seria o diminutivo do assessor de Palocci Branislav). 

Palocci, por sua vez, era deputado.

Posteriormente, em outra mensagem, Marcelo Odebrecht, em mensagem 

datada de 13.8.2009, mencionou textualmente Palocci, ao dizer “Veja com 

Brani que horas posso me encontrar amanhã com o Palocci (qq horário – eh 

prioridade)”.

A identifi cação de “Brani” como sendo “Branislav” decorreu de própria 

mensagem de Marcelo Odebrecht enviada a Branislov, dirigindo-se a ele como 

“Brani”: “Brani, favor encaminhar para o Chefe. Abraços. Marcelo”.

Outra mensagem, enviada pela secretária de Marcelo Odebrecht, reforça a 

identicação de “Italiano” como sendo um deputado: “Dr. Marcelo, procurou pelo 

Sr. 13h50 – Deputado (Italiano)”.
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Na decisão, o magistrado mencionou ainda outros fatos que levam a crer 

que “Italiano” seria o Paciente, como por exemplo no item 150 da referida 

decisão.

Depreende-se ainda da referida decisão que segundo troca de mensagens 

por celular e e-mail descobertas com a investigação, o grupo Odebrecht recorria 

com frequência a Palocci para que este intercedesse junto ao Governo Federal 

em favor de seus interesses.

Os interesses do grupo Odebrecht são citados na decisão pela qual foi 

decretada a prisão preventiva do Paciente nos itens 74 a 129.

Na mencionada decisão, o magistrado refere ainda que restou comprovado, 

tanto pelos documentos enviados pela Suíça como pela própria confi ssão de 

João Santana e Mônica Moura, que eles são controladores da conta em nome 

da off shore Shelbill no Banco Heritage, em Genebra, na Suíça, conta esta que 

recebeu transferências por parte da Odebrecht.

Na planilha “Programa Especial Italiano”, os registros e anotações de 

pagamentos a “Feira” (identifi cados como sendo o casal João e Mônica) corresponde 

com os valores que foram encontrados na conta secreta mencionada. Por outro 

lado, segundo o magistrado, ante o teor da planilha, esses pagamentos foram 

coordenados pelo “Italiano”, ou seja, por Antonio Palocci, ora Paciente do presente 

Habeas Corpus.

Enfim, verifica-se que foram apontados a prova da materialidade e os 

indícios de autoria a justifi car o recebimento da Denúncia.

4. Os fundamentos da prisão preventiva

Como já mencionado, a decisão pela qual se decretou a prisão preventiva 

do Paciente consta às fl s. 484-508 dos autos. Constata-se que a prisão foi 

decretada para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei 

penal, e também por conveniência da instrução criminal.

Cumpre analisar separadamente cada um dos fundamentos.

4.1. A garantia da ordem pública

Nos itens 180 a 194 da referida decisão, foram expostos os respectivos 

fundamentos para a decretação da prisão preventiva com a finalidade de 

assegurar a ordem pública.
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Em suma, verifi ca-se que quanto à ordem pública a prisão foi motivada: a) 

para debelar a corrupção sistêmica, sob pena de agravamento progressivo do 

quadro criminoso, com comprometimento inclusive da própria qualidade da 

democracia, já que segundo as investigações os desvios tem sido utilizados para 

pagamento de propinas a dezenas de parlamentares; b) por conta da dimensão 

em concreto dos crimes (cerca de 128 milhões de reais recebidos pelo PT sob 

o comando do Paciente, com saldo a receber, ainda, de cerca de 71 milhões 

de reais) e do caráter serial dos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro 

(praticados por vários anos, de maneira reiterada, profi ssional e sofi sticada, com 

realizações de pagamentos subreptícios em conta secreta de terceiro no exterior); 

c) para prevenir o envolvimento do Paciente em outros esquemas criminosos, 

bem como para prevenir o recebimento do saldo da propina ainda pendente, e 

prevenir ainda novos crimes de lavagem de dinheiro através de novas condutas 

de ocultação ou dissimulação do produto do crime.

4.2. A aplicação da lei penal

Verifi ca-se da decisão constante às fl s. 484/508 dos autos que a prisão 

preventiva foi também motivada para assegurar a aplicação da lei penal (itens 

195 a 198), ao argumento de que: a) não foi possível ainda rastrear parcela 

considerável dos 128 milhões de reais pagos, havendo indícios de que tais valores 

estão em contas secretas no exterior ainda não identifi cadas e bloqueadas, de 

modo que enquanto não houver rastreamento do dinheiro e a identifi cação 

de sua localização atual, há risco de dissipação do produto do crime, o que 

inviabilizará a sua recuperação; b) enquanto não afastado o risco de dissipação 

do produto do crime, presente igualmente um risco maior de fuga ao exterior, 

uma vez que os investigados poderiam se valer de recursos ilícitos ali mantidos 

para facilitar fuga e refúgio no exterior.

4.3. A conveniência da instrução processual

Constata-se, ainda, que a prisão preventiva foi motivada, por fi m, para 

prevenir risco à investigação ou a à instrução. Tal fundamentação constou dos itens 

200 a 206 da decisão:

“200. Informa a autoridade policial que, quando da realização das diligências 

de busca e apreensão no dia 26.09.2016, na sede da empresa Projeto Consultoria, de 

Antônio Palocci Filho e Branislav Kontic, foi constatada a ausência dos “gabinetes dos 

computadores’ na diversas estações de trabalho da empresa (fl . 85 da representação, 
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evento 54). Reporta-se o MPF a este mesmo fato (fl s. 8-10 da manifestação do 

evento 63).

201. A informação da equipe que realizou as buscas no escritório de Antônio 

Palocci Filho confi rma o fato. Transcreve-se (evento 54, anexo7):

“Informo que, durante o cumprimento do mandado de busca (...) na empresa 

Projeto - Consultoria Empresarial e Financeira Ltda., (...), constatei a existência 

de monitores, teclados e mouses sem os correspondentes computadores (gabinetes - 

desktop).

Segundo fotos abaixo, produzidas no interior do escritório, os monitores, teclados 

e mouse todavia encontravam-se nas meses de trabalho, inclusive com os fi os que os 

deveriam conectar aos respectivos gabinetes.

Diante de tal fato, entrei em contato com o responsável pelo cumprimento 

do mandado de prisão (...), que questionou Branislav Kontic sobre os motivo dos 

monitores estarem sem gabinetes. Por tal motivo, o investigado em tela afi rmou que 

os monitores eram antigos e, portanto, de computadores velhos. Ademais, alegou 

que estaria usando notebooks. Entretanto, causa espécie a suposta substituição dos 

computadores velhos por notebooks sem a retirada dos monitores das bancadas, assim 

como teclados, mouse e fi os, fato que mereceria esclarecimentos.”

202. Na informação, constam fotos que conf irmam o relato, nas quais 

visualizam-se pelo menos duas estações de trabalho, com monitor, mouse e teclado ali 

presentes, desconectados e desacompanhados do gabinete do computador.

203. A explicação colhida pelo agente policial com o investigado Branislav 

Kontic, de que estariam utilizando notebooks no escritório, não parece ser muito 

consistente com a manutenção no local dos monitores, mouses e especialmente dos 

teclados desconectados.

204. Já a explicação apresentada pela Defesa de Antônio Palocci Filho, de 

que os gabinetes teriam sido retirados temporariamente por empregados da empresa 

que estariam trabalhando em outros locais (evento 68), além de carente de prova, 

causa estranheza não só pela manutenção do restante do equipamento no local, mas 

igualmente por não convergir com a explicação já dada pelo próprio Branislav 

Kontic.

205. Há, portanto, indícios de que, previamente à busca e apreensão, foram 

retirados do local os gabinetes com os arquivos eletrônicos dos computadores 

mantidos no escritório profi ssional de Antônio Palocci Filho e Branislav Kontic, 

o que talvez seja explicado pelo fato de que, mesmo antes da busca, já havia 
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especulações acerca da realização de diligências, na Operação Lavajato, em relação 

ao ex-Ministro.

206. Embora o fato demande ser completamente esclarecido, inclusive quanto 

aos álibis apresentados, é, nesse momento, indicativo de supressão e ocultação de 

material probatório, a caracterizar risco à investigação e à instrução” (destacou-

se).

Ao fi nal, o magistrado concluiu dizendo que no caso não se mostra possível a 

substituição, de maneira efi caz, da prisão por medidas cautelares diversas, dizendo 

que nem o afastamento do Paciente de cargos ou mandatos eletivos previniu 

a continuidade delitiva, e que os crimes foram praticados no “mundo das 

sombras”, através de transações subreptícias, tornando inviável a aplicação de 

medidas cautelares diversas para prevenir a continuidade da prática delitiva, 

inclusive o recebimento do saldo da propina, novas operações de lavagem de 

dinheiro, e a dissipação dos ativos criminosos ou supressão de provas.

5. A decisão do Tribunal Regional Federal no HC n. 5045442-

90.2016.4.04.0000/PR

Em julgamento realizado no dia 14.12.2016, o egrégio Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região, por unanimidade, denegou a ordem, aduzindo que 

havendo prova da materialidade e indícios de autoria, e sendo necessária a prisão 

preventiva, bem como sendo inviável a substituição por medidas cautelares 

alternativas, deve ser mantida na íntegra a decisão de primeiro grau pela qual foi 

decretada a prisão preventiva do Paciente.

A ementa do acórdão já foi transcrita no relatório da presente decisão. Eis 

novamente a síntese:

“(...).

1. A prisão provisória é medida rigorosa que, no entanto, se justifi ca nas hipóteses 

em que presente a necessidade, real e concreta, para tanto.

2. Para a decretação da prisão preventiva é imprescindível a presença do fumus 

commissi delicti, ou seja, prova da existência do crime e indícios sufi cientes de 

autoria, bem como do periculum libertatis, risco à ordem pública, à instrução ou à 

aplicação da lei penal.

3. A complexidade e as dimensões das investigações relacionadas com a 

denominada ‘Operação Lava-Jato’, os refl exos extremamente nocivos decorrentes 

da infi ltração de grande grupo criminoso em sociedade de economia mista federal, 
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bem como o desvio de quantias nunca antes percebidas, revela a necessidade de 

releitura da jurisprudência até então intocada, de modo a estabelecer novos parâmetros 

interpretativos para a prisão preventiva, adequados às circunstâncias do caso e ao 

meio social contemporâneo aos fatos.

4. Em grupo criminoso complexo e de grandes dimensões, a prisão cautelar deve 

ser reservada aos investigados que, pelos indícios colhidos, possuem o domínio do fato, 

como os representantes das empresas envolvidas no esquema de cartelização, ou que 

exercem papel importante na engrenagem criminosa.

5. Havendo fortes indícios da participação do paciente em ‘organização 

criminosa’, em crimes de ‘corrupção passiva’ e de ‘lavagem de capitais’, todos 

relacionados com fraudes em contratos públicos dos quais resultaram vultosos prejuízos 

a sociedade de economia mista e, na mesma proporção, em seu enriquecimento ilícito e 

de terceiros, justifi ca-se a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem 

pública (STJ/HC n. 302.604/RP, Rel. Ministro Newton Trisotto, Quinta Turma, 

julg. 24.11.2014).

6. A teor do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, é indevida a aplicação 

de medidas cautelares diversas, quando a segregação encontra-se justif icada na 

periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no 

cometimento da grave infração denunciada (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge 

Mussi, Quinta Turma, DJe 23.10.2014).

7. Ordem de habeas corpus denegada.”

Do corpo do acórdão, extrai-se que para a denegação da ordem, foi 

considerado: a) que a operação LavaJato desbaratou um esquema de corrupção 

e de saques aos cofres da Petrobras, maior estatal brasileira, de proporções 

amazônicas, jamais visto antes; b) que a prática de crimes de lavagem de dinheiro 

também representa risco à ordem pública, pois podem ser tão ou mais danosos à 

sociedade ou a terceiros do que os crimes praticados nas ruas com violência; c) que a 

singularidade e a dimensão do caso estão a exigir que se compreenda os nefastos 

efeitos, pretéritos, presentes e futuros, que condutas como as investigadas 

encerram; d) que os delitos fi nanceiros e contra a administração pública atingem 

toda a coletividade; e) que o Paciente exercia papel proeminente nos crimes de 

corrupção praticados contra a Administração Pública Federal, sendo que em 

casos análogos (de grupo criminoso complexo e de grandes dimensões) a 

jurisprudência da 8ª Turma do TRF tem assentado o entendimento de que 

prisão cautelar deve ser reservada aos investigados que, pelos indícios colhidos, 

possuem o domínio do fato, como é o caso do Paciente, de modo que a prisão é 
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necessária para preservar a ordem pública, já que tem-se um quadro de corrução 

sistêmica e de reiteração delitiva; f ) que a prisão justifi ca-se também para 

prevenir o envolvimento do investigado em outros esquemas criminosos, bem como 

para impedir ou difi cultar novas condutas de ocultação e dissimulação do produto do 

crime, já que este ainda não foi integralmente rastreado e recuperado; g) que há prova 

da materialidade dos crimes e indícios de autoria em relação ao Paciente; h) que 

há risco à aplicação da lei penal caso o Paciente seja solto, pois enquanto não rastreada 

e bloqueada a integralidade dos valores originários de propinas e depositados em 

contas no exterior, não se pode descartar a possibilidade de que sejam realizadas novas 

e sucessivas transferências dos valores existentes com a fi nalidade de tornar mais 

difi cultosa a recuperação do produto do crime; i) há risco à investigação e à instrução 

criminal, pois há suspeita de que os equipamentos tenham sido retirados da empresa do 

Paciente com a fi nalidade de difi cultar a investigação; j) que as medidas cautelares 

diversas da prisão não seriam sufi cientes.

6. Análise do alegado constrangimento ilegal

Como dito no começo da fundamentação da decisão, o presente Habeas 

Corpus não deve ser conhecido, pois foi impetrado em substituição ao Recurso 

Ordinário em Habeas Corpus, que era o recurso cabível ante a decisão denegatória 

de Habeas Corpus originário perante o Tribunal Regional Federal.

Neste sentido, eventual concessão da ordem caberia apenas de ofício, caso 

constatado, de plano, que o Paciente sobre coação ilegal (art. 654, § 2º, do CPP).

Analisando-se os fundamentos expostos pelo magistrado de primeiro 

grau e validados pelo Tribunal Regional Federal, não vislumbro ilegalidade a 

justifi car a concessão de ofício da ordem, pois as decisões, tanto do magistrado 

de primeiro grau como do TRF, foram devidamente fundamentadas.

De todo modo, a fi m de que não se alegue omissão, cabe analisar, por 

fi m, os argumentos dos impetrantes que estariam a evidenciar a ilegalidade do ato 

apontado como coator. Tais argumentos já foram mencionados no relatório da 

presente decisão e serão examinados a seguir. Em resumo, são os seguintes: a) 

ausência de justa causa; b) falta dos requisitos para a prisão preventiva.

A par de tais argumentos, os impetrantes solicitaram também: a) que o teor da 

resposta à acusação faça parte da impetração; b) que passe a constar como fundamento 

da impetração o excesso de prazo (fl s. 1.486-1.594).

Em relação ao pedido no sentido de que o teor da resposta à acusação faça parte 

da presente impetração, há uma questão processual que está a impedir tal análise: 
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a resposta à acusação não fez parte da impetração dirigida ao Tribunal Regional 

Federal, pois não houve o enfrentamento das questões ventiladas em tal peça no 

acórdão proferido pelo TRF. Prova de que tal peça não foi analisada pelo TRF 

nos autos do HC lá impetrado é o próprio teor do relatório de tal acórdão, no 

qual consta que a autoridade apontada como coatora (juiz de primeiro grau) 

prestou informações dando conta do oferecimento de denúncia em desfavor do Paciente, 

recebida em 3.10.2016. Ora, se não houve informações por parte da autoridade 

então apontada como coatora de que foi oferecida resposta à acusação, é porque 

quando da impetração do HC no TRF tal peça ainda não havia sido oferecida 

nos autos da Ação Penal. Assim, caso esta Corte de Justiça analise os motivos 

expostos em tal peça, haveria supressão de instância. Por tais razões, não conheço 

de tal pedido.

O mesmo ocorre em relação ao alegado excesso de prazo: tal alegação de 

excesso de prazo deveria ter sido aventada primeiramente perante o egrégio 

Tribunal Regional Federal, sob pena de supressão de instância. Analisando o 

teor do acórdão, verifi ca-se que essa questão não foi ventilada. Portanto, não 

cabe a esta Corte de Justiça analisar eventual excesso de prazo sem que antes o 

TRF sobre isso se manifeste.

Ainda que assim não fosse, tenho que no caso não há motivos para se 

reconhecer, de ofício, o alegado excesso de prazo, pois não há ilegalidade 

manifesta.

Alegam os impetrantes que estando o Paciente preso desde 26.9.2016 (ou 

seja, há mais de 6 meses), há evidente excesso de prazo para a formação da culpa 

na Ação Penal a que está respondendo no Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba.

Ocorre que a Ação Penal é complexa, envolvendo 15 denunciados, a oitiva 

de várias testemunhas residentes inclusive fora dos limites territoriais do Juízo 

competente, além de cooperação jurídica internacional devido aos supostos 

crimes de lavagem de dinheiro praticados no exterior.

Por outro lado, verifi ca-se que a Ação Penal vem tramitando regularmente, 

já tendo sido inquiridas inclusive as testemunhas arroladas na Denúncia. Assim, 

a demora não é decorrente de falha imputável ao Juízo, mas sim da própria 

complexidade da Ação Penal.

Além disso, atualmente o processo está na fase da oitiva das testemunhas 

arroladas pela defesa, e a julgar pela tramitação que tem sido dada pelo Juízo da 

13ª Vara Federal de Curitiba às ações penais sob sua responsabilidade, tem-se 

que em poucos meses o processo deve ser sentenciado.
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Nada impede nova análise de eventual excesso de prazo caso isto não 

ocorra em prazo razoável. Por enquanto, porém, não há excesso de prazo a ser 

reconhecido.

Por fi m, em relação ao pedido de extensão da decisão proferida em relação 

ao corréu Branislav Kontic (aplicando medidas cautelares diversas da prisão), 

argumentam os impetrantes que o Paciente está a merecer o mesmo tratamento 

conferido ao corréu Branislav Kontic porque os motivos que ensejaram a prisão 

do Paciente foram os mesmos que ensejaram a prisão dele - o qual porém foi 

solto posteriormente, sendo mantida entretanto a prisão do Paciente.

Ocorre que o Tribunal Regional Federal considerou que a função de ambos 

é distinta, pois enquanto Branislav Kontic era assessor do Paciente, não tendo por 

isso proeminência na interlocução com o Governo Federal nem domínio dos fatos, o 

Paciente seria justamente o responsável pela arrecadação de propinas ao Partido do 

Trabalhadores, tendo grande infl uência junto as mais altas autoridades da república 

quando da prática dos crimes pelos quais está sendo acusado.

Feitas estas considerações, passo analisar as demais questões.

6.1. Da ausência de justa causa

Como se sabe, a justa causa, que constitui condição da ação penal (bem 

como pressuposto para a decretação da prisão preventiva), consubstancia-se no 

lastro probatório mínimo, indicativo da autoria e da materialidade da infração 

penal.

Da leitura atenta da inicial do presente HC, verifi ca-se que os impetrantes 

sustentam não haver justa causa pela ausência de indícios mínimos de autoria, seja 

porque negam veementemente que o Paciente seria o tal “italiano” (referido na 

planilha intitulada “Programa Especial Italiano”, que foi apreendida no curso das 

investigações), seja porque não há indício mínimo de participação do Paciente 

no fl uxo fi nanceiro de recebimento das supostas vantagens indevidas.

Sucede que, como visto no tópico desta decisão relacionado aos fundamentos para 

o recebimento da Denúncia, houve fundamentação concreta, baseada em elementos 

indiciários constantes da Ação Penal, no sentido de que, em cognição sumária, há 

elemento probatório mínimo a permitir a conclusão de que o Paciente possivelmente 

seja o “italiano” mencionada na tal planilha. E isto é sufi ciente para o recebimento da 

Denúncia.

Em relação à prova indiciária de que o Paciente participou do fl uxo fi nanceiro 

relacionado ao pagamento da propina relacionada aos fatos pelos quais está sendo 
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acusado (recebimento de vantagem indevida no valor de U$ 10.219.691,08 - dez 

milhões, duzentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e um dólares, através de 

depósito em conta secreta no exterior controlada por João Santana e Mônica Moura), 

o magistrado de primeiro grau disse que tal prova consiste na correspondência dos 

valores existentes em tal conta com as anotações constantes na planilha “Programa 

Especial Italiano”, de pagamentos a “Feira” (identifi cados como sendo o casal João e 

Mônica). Assim, segundo o magistrado, ante o teor da planilha, esses pagamentos 

foram coordenados pelo “Italiano”, ou seja, por Antonio Palocci, ora Paciente do 

presente Habeas Corpus. Enfi m, diante de tal fundamentação, é de se concluir 

que há lastro probatório mínimo, isto é, justa causa, a permitir o recebimento da 

Denúncia.

Os impetrantes sustentam também a ausência do fumus comissi delicti 

porque não há comprovação de que os fatos narrados tenham efetivamente se 

concretizado, já que: o Paciente votou contrariamente à aprovação da famigerada 

Medida Provisória MP 460; o terreno tratado nos autos nunca recebeu 

edifi cação do instituto Lula; o incremento de fi nanciamento do BNDES nunca 

aconteceu. A respeito dessas questões, verifi ca-se da análise da Denúncia que 

embora haja uma narrativa ampla pra contextualizar a acusação, o fato é que 

o Paciente, na respectiva ação penal, está sendo acusado apenas pela prática 

do crime de corrupção relacionado ao favorecimento dos interesses do grupo 

Odebrecht relacionados ao contrato com a Petrobras para o afretamento de 21 

navios sondas, e pelos crimes de lavagem de dinheiro decorrentes do pagamento 

da respectiva vantagem indevida referente ao atendimento de tais interesses 

da Odebrecht. Assim, a análise de tais argumentos não tem pertinência com o 

objeto do presente Habeas Corpus e por tal razão deixo de analisá-los.

6.2. Da ausência dos requisitos para a prisão preventiva

Conforme já restou exposto, o magistrado de primeiro grau decretou a 

prisão preventiva por entender ser necessária para a garantia da ordem pública, 

por conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. O 

Tribunal Regional Federal, por sua vez, de forma unânime, manteve a prisão 

decretada, entendendo que agiu acertadamente o magistrado a quo.

6.2.1. Quanto à garantia da ordem pública

Aduzem os impetrantes que a prisão do Paciente foi decretada com 

confesso caráter de antecipação de pena, com evidente vulgarização da prisão 

cautelar, decretada sem a presença de seus requisitos.
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Verifi ca-se, porém, que a prisão foi motivada: a) para debelar a corrupção 

sistêmica, sob pena de agravamento progressivo do quadro criminoso, com 

comprometimento inclusive da própria qualidade da democracia, já que segundo 

as investigações os desvios tem sido utilizados para pagamento de propinas a 

dezenas de parlamentares; b) por conta da dimensão em concreto dos crimes 

(cerca de 128 milhões de reais recebidos pelo PT sob o comando do Paciente, 

com saldo a receber, ainda, de 71 milhões de reais) e do caráter serial dos crimes 

de corrupção e de lavagem de dinheiro (praticados por vários anos, de maneira 

reiterada, profi ssional e sofi sticada, com realizações de pagamentos em conta 

secreta de terceiro no exterior); c) para prevenir o envolvimento do Paciente em outros 

esquemas criminosos, bem como para prevenir o recebimento do saldo da propina 

ainda pendente, e prevenir ainda novos crimes de lavagem de dinheiro através de 

novas condutas de ocultação ou dissimulação do produto do crime.

Como já mencionado, o Tribunal Regional Federal entendeu que a 

fundamentação do magistrado foi adequada, pois em relação à garantia da 

ordem pública, considerou: a) que a operação LavaJato desbaratou um esquema 

de corrupção e de saques aos cofres da Petrobras, maior estatal brasileira, 

de proporções amazônicas, jamais visto antes; b) que a prática de crimes de 

lavagem de dinheiro também representa risco à ordem pública, pois podem 

ser tão ou mais danosos à sociedade ou a terceiros do que os crimes praticados 

nas ruas com violência; c) que a singularidade e a dimensão do caso estão a 

exigir que se compreenda os nefastos efeitos, pretéritos, presentes e futuros, que 

condutas como as investigadas encerram; d) que tais delitos fi nanceiros e contra 

a administração pública atingem toda a coletividade; e) que o Paciente exercia 

papel proeminente nos crimes de corrupção praticados contra a Administração 

Pública Federal, sendo que em casos análogos (de grupo criminoso complexo 

e de grandes dimensões) a jurisprudência da 8ª Turma do TRF tem assentado 

o entendimento de que prisão cautelar deve ser reservada aos investigados que, 

pelos indícios colhidos, possuem o domínio do fato, como é o caso do Paciente, de 

modo que a prisão é necessária para preservar a ordem pública, já que tem-se um 

quadro de corrupção sistêmica e de reiteração delitiva; f ) que a prisão justifi ca-

se também para prevenir o envolvimento do investigado em outros esquemas 

criminosos, bem como para impedir ou difi cultar novas condutas de ocultação 

e dissimulação do produto do crime, já que este ainda não foi integralmente 

rastreado e recuperado.

De fato, não se pode desconsiderar a dimensão em concreto dos crimes que 

teriam sido praticados pelo Paciente (prática do crime de corrupção no valor de 
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mais de 10 milhões de dólares, e prática, por 19 vezes, do crime de lavagem de 

dinheiro por movimentar de maneira fracionada tal quantia em contas secretas 

no exterior, utilizando-se de interpostas pessoas).

Além disso, apesar de a Denúncia versar sobre o recebimento de vantagem 

indevida de “apenas” cerca de 10 milhões de dólares, consta da fundamentação 

da decisão que o Paciente, segundo indícios consubstanciados na planilha “Programa 

Especial Italiano”, teria recebido, em nome do Partido dos Trabalhadores, cerca de 128 

milhões de reais, com saldo a receber, ainda, de cerca de 71 milhões de reais.

Ora, como bem dito pelo egrégio Tribunal Regional Federal, a prática 

dos citados crimes também representa risco à ordem pública, pois podem ser tão 

ou mais danosos à sociedade ou a terceiros do que os crimes praticados nas ruas com 

violência.

A propósito disso, parece evidente que embora tais crimes não sejam 

fisicamente violentos, causam profundos e nefastos danos à sociedade. A 

corrupção, ainda mais quando praticada com recebimento de elevados valores, 

também causa mortes e violência, pois hospitais e escolas, por exemplo, deixam 

de ser bem equipados e construídos, gerando falta de atendimento à saúde da 

população, falta de educação, além de aumentar ainda mais a desigualdade social, 

o que gera, por sua vez, mais violência. Neste sentido, quem se dispõe a praticar 

crimes de tal monta, apresenta elevada periculosidade social a justifi car a prisão 

preventiva, pois indica total desprezo ao bem estar da população, na medida 

em que mesmo ciente dos nefastos efeitos de seus atos, pratica os mencionados 

crimes. Isso é indicativo de que, estando em liberdade, poderá voltar a praticar 

crimes, pois como dito, a periculosidade social é acentuada.

Além disso, a prisão para a garantia da ordem pública também foi 

decretada, adequadamente, para prevenir o envolvimento do Paciente em outros 

esquemas criminosos (pois há indícios de que o Paciente era o coordenador geral do 

“caixa de propinas do PT”, e que há a prática de crimes de corrupção não apenas 

em relação a Petrobras), bem como para prevenir o recebimento do saldo da 

propina ainda pendente (há indícios, constantes da planilha “Programa Especial 

Italiano”, de que há um saldo a pagar pela Odebrecht a “Italiano” de 71 milhões 

de reais), e prevenir, ainda, novos crimes de lavagem de dinheiro através de novas 

condutas de ocultação ou dissimulação do produto do crime (vale lembrar que 

a cada movimentação de quantias em contas secretas no exterior, tem-se, em 

tese, a prática de novos crimes de lavagem de dinheiro, sendo que a utilização 

de contas secretas no exterior tem se revelado como de praxe no esquema 

criminoso perpetrado contra a Petrobrás).
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Enfi m, tem-se que houve fundamentação adequada e restou demonstrada a 

necessidade da prisão cautelar. Os próprios precedentes citados pelo Juiz Sérgio 

Moro ao decretar a prisão preventiva do Paciente, estão a agasalhar a validade 

do decreto prisional. A seguir, transcrevo alguns trechos da referida decisão:

“(...).

181. Embora as prisões cautelares decretadas no âmbito da Operação Lavajato 

recebam pontualmente críticas, o fato é que, se a corrupção é sistêmica e profunda, 

impõe-se a prisão preventiva para debelá-la, sob pena de agravamento progressivo 

do quadro criminoso. Se os custos do enfrentamento hoje são grandes, certamente 

serão maiores no futuro. O país já paga, atualmente, um preço elevado, com várias 

autoridades públicos denunciadas ou investigadas em esquemas de corrupção, minando 

a confi ança na regra da lei e na democracia.

(...).

183. Assim, excepcional não é a prisão cautelar, mas o grau de deterioração 

da coisa pública revelada pelos processos na Operação Lavajato, com prejuízos já 

assumidos de cerca de seis bilhões de reais somente pela Petrobrás e a possibilidade, 

segundo investigações em curso no Supremo Tribunal Federal, de que os desvios 

tenham sido utilizados para pagamento de propina a dezenas de parlamentares, 

comprometendo a própria qualidade de nossa democracia.

184. Embora a prisão cautelar seja um remédio amargo, é melhor do que a 

contaminação da democracia pela corrupção sistêmica. Em um determinado nível, 

a corrupção coloca em risco a própria qualidade de democracia, com afetação das 

eleições livres e do regular funcionamento das instituições. Trata-se de um retrato de 

uma democracia vendida. É nesse contexto que deve ser compreendido o emprego, na 

forma da lei e ainda pontual, das prisões preventivas na assim denominada Operação 

Lavajato.

185. No caso presente, a dimensão e o caráter serial dos crimes, cento e vinte e 

oito milhões de reais, com um saldo de cerca de setenta e um milhões, estendendo-se 

por vários anos, é característico do risco à ordem pública.

186. As provas são, em cognição sumária, da prática reiterada, profi ssional 

e sofi sticada de crimes contra a Administração Pública e de lavagem de dinheiro, 

com Antônio Palocci Filho vendendo facilidades, durante e depois do exercício de 

cargo ou mandato público, ao Grupo Odebrecht, e recebendo em contrapartida, 

direta ou indiretamente, pelo menos cento e vinte e oito milhões de reais, através 

de subfertúgios sofi sticados e que incluem a realização de pagamentos em conta 

secreta de terceiro no exterior.
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187. A esse respeito, de se destacar os recentes precedentes do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça em diversos habeas corpus impetrados por presos na Operação 

Lavajato, com o reconhecimento, por ampla maioria, da necessidade da prisão cautelar 

em decorrência do risco à ordem pública.

188. Destaco, ilustrativamente, o HC 332.586/PR, Relator, o eminente 

Ministro Felix Fischer. Da ementa:

“Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Não 

cabimento. Nova orientação jurisprudencial. Artigos 2º, caput e § 4º, incisos II, III, 

IV e V, c.c. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, 333, caput e parágrafo único, do Código 

Penal (106 vezes), e 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998 (54 vezes). Operação “Lava 

Jato”. Alegada ausência de fundamentação do decreto prisional. Segregação cautelar 

devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Habeas corpus não 

conhecido.

(...)

III - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta 

medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório 

defi nitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal 

medida constritiva só se justifi ca caso demonstrada sua real indispensabilidade para 

assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do 

artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão realização de preventiva, portanto, 

enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento 

de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua 

fundamentação pelas instâncias superiores (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. 

Min. Celso de Mello, DJe de 18.10.2012).

IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado 

em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de se garantir 

a ordem pública, tendo em vista o modo sistemático, habitual e profi ssional dos 

crimes praticados contra a Administração Pública Federal, que indicam verdadeiro 

modus operandi de realização de negócios com a Administração Pública, gerando 

grande prejuízo aos cofres públicos.

V - Não se pode olvidar, ademais, o fundado receio de reiteração delitiva, 

tendo em vista que o paciente seria integrante de organização criminosa voltada 

para o cometimento de ilícitos de corrupção e lavagem de ativos em contratações 

realizadas com o Poder Público, o que justifi ca a imposição da medida extrema no 

intuito de interromper ou diminuir a atuação das práticas cartelizadas realizadas em 

prejuízo de grande licitações no país. Neste sentido, já decidiu o eg. Pretório Excelso que 
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“A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização 

criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo 

fundamentação cautelar idônea e sufi ciente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/

SP, Primeira Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20.2.2009).

VI - Mostra-se insufi ciente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, 

previstas no art. 319 do CPP, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão 

cautelar, como na hipótese.” (HC 332.586/PR - 5ª Turma do STJ - Rel. Min. Felix 

Fischer - por maioria - 10.12.2015)

189. Do voto do Relator, após serem apontados os riscos concretos de reiteração 

delitiva, destaco os seguintes trechos:

“Sob outro prisma, entendo que a maneira pela qual os delitos em apuração 

ocorreram, e os que eventualmente surgirem no decorrer das investigações, 

evidenciam a seriedade dos fatos e a efetiva necessidade de intervenção para 

interrupção das práticas fraudulentas. Trata-se de vultosos prejuízos ocasionados 

aos cofres públicos, o que, num contexto de dif iculdades como as que ora se 

apresentam no cenário econômico-fi nanceiro do país, apenas denotam ainda mais 

a expressividade da lesão e a gravidade concreta das condutas, ao contrário do 

entendimento fi rmado pelo douto Ministro Relator.

Não por acaso, consignou o em. Desembargador convocado do eg. TJ/SC, 

Newton Trisotto, por ocasião do julgamento do HC 333.322/PR, que ‘Nos últimos 

50 (cinquenta) anos, nenhum fato relacionado à corrupção e à improbidade 

administrativa, nem mesmo o famigerado “mensalão”, causou tamanha indignação, 

“repercussão danosa e prejudicial ao meio social”, quanto estes sob investigação na 

operação ‘Lava-Jato’, investigação que, a cada dia, revela novos escândalos. A 

sociedade reclama dos políticos, das autoridades policiais, do Ministério Público e 

do Judiciário ações efi cazes para coibir a corrupção e para punir exemplarmente os 

administradores ímprobos e todos os que estiverem, direta ou indiretamente, a eles 

associados “ (HC n. 333.322/PR, Quinta Turma, DJe de 25.9.2015).

O em. Ministro Celso de Mello, do col. Pretório Excelso, por sua vez, no 

julgamento da Medida Cautelar n. 4039, chegou a afi rmar que ‘a ausência de bons 

costumes leva à corrupção e o quadro que está aí é altamente indicativo de que essa 

patologia se abateu sobre o aparelho de Estado Brasileiro’.

(...)

Assim sendo, assevero que os acontecimentos até aqui revelados pela ‘Operação 

Lavajato’ reclamam uma atuação fi rme do Poder Judiciário no sentido de evitar 
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a reiteração das práticas delitivas, objetivando possibilitar a devida apuração dos 

fatos praticados contra a Administração Pública e, em última análise, a população 

brasileira, sendo a prisão preventiva, na hipótese, ainda que excepcional, a única 

medida cabível para o atingir tais objetivos.” (Grifou-se)

190. Tal decisão converge com várias outras tomadas mais recentemente 

por aquela Egrégia Corte Superior de Justiça, como no HC 339.037 (Rel. Min. 

Jorge Mussi, 5ª Turma do STJ, por maioria, j. 15.12.2015, acórdão pendente de 

publicação), no HC 330.283 (Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma do STJ, un. j. 

03.12.2015) e no RHC 62.394/PR (Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma do STJ, 

un., j. 03.12.2015).

191. A dimensão em concreta dos fatos delitivos - jamais a gravidade em 

abstrato - pode ser invocada como fundamento para a decretação da prisão preventiva. 

Não se trata de antecipação de pena, nem medida da espécie é incompatível com um 

processo penal orientado pela presunção de inocência. Sobre o tema, releva destacar o 

seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal.

“Habeas corpus. Prisão cautelar. Grupo criminoso. Presunção de inocência. 

Crime de extorsão mediante sequestro. Súmula 691. 1. A presunção de inocência, ou 

de não culpabilidade, é princípio cardeal no processo penal em um Estado Democrático 

de Direito. Teve longo desenvolvimento histórico, sendo considerada uma conquista da 

humanidade. Não impede, porém, em absoluto, a imposição de restrições ao direito do 

acusado antes do fi nal processo, exigindo apenas que essas sejam necessárias e que não 

sejam prodigalizadas. Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo 

juiz, ou mais especifi camente do conhecimento dos fatos do processo e da valoração das 

provas, ainda que em cognição sumária e provisória. O mundo não pode ser colocado 

entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser valorado 

para decretação ou manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio 

instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença 

de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Se as circunstâncias 

concretas da prática do crime revelam risco de reiteração delitiva e a periculosidade 

do agente, justifi cada está a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para 

resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da 

materialidade e da autoria. 2. Não se pode afi rmar a invalidade da decretação de 

prisão cautelar, em sentença, de condenados que integram grupo criminoso dedicado 

à prática do crime de extorsão mediante sequestro, pela presença de risco de reiteração 

delitiva e à ordem pública, fundamentos para a preventiva, conforme art. 312 do 

Código de Processo Penal. 3. Habeas corpus que não deveria ser conhecido, pois 
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impetrado contra negativa de liminar. Tendo se ingressado no mérito com a concessão 

da liminar e na discussão havida no julgamento, é o caso de, desde logo, conhecê-lo 

para denegá-lo, superando excepcionalmente a Súmula 691.’ (HC 101.979/SP - 

Relatora para o acórdão Ministra Rosa Weber - 1ª Turma do STF - por maioria - j. 

15.5.2012).

192. A esse respeito, merece igualmente lembrança o conhecido precedente do 

Plenário do Supremo Tribunal no HC 80.717-8/SP, quando mantida a prisão 

cautelar do então juiz trabalhista Nicolau dos Santos Neto, em acórdão da lavra da 

eminente Ministra Elle Gracie Northfl eet. Transcrevo a parte pertinente da ementa:

“(...) Verifi cados os pressupostos estabelecidos pela norma processual (CPP, art. 

312), coadjuvando-os ao disposto no art. 30 da Lei n. 7.492/1986, que reforça os 

motivos de decretação da prisão preventiva em razão da magnitude da lesão causada, 

não há falar em revogação da medida acautelatória.

A necessidade de se resguardar a ordem pública revela-se em consequência dos 

graves prejuízos causados à credibilidade das instituições públicas.” (HC 80.711-8/

SP - Plenário do STF - Rel. para o acórdão Ministra Ellen Gracie Northfl eet - por 

maioria - j. 13.06.2014)

193. Embora aquele caso se revestisse de circunstâncias excepcionais, o mesmo 

pode ser dito para o presente, sendo, aliás, os danos decorrentes dos crimes em apuração 

na Operação Lavajato, inclusive o presente, muito superiores aqueles verifi cados no 

precedente citado.

194. O apelo à ordem pública, seja para prevenir novos crimes - e há 

aparentemente um saldo de propina a ser pago-, seja em decorrência de gravidade em 

concreta dos crimes praticados, é sufi ciente para justifi car a decretação da preventiva” 

(destacou-se).

6.2.2. A aplicação da lei penal

No que tange a assegurar a aplicação da lei penal, o magistrado do Juízo da 

13ª Vara Federal de Curitiba considerou que a prisão preventiva é necessária 

porque não foi possível ainda rastrear parcela considerável dos 128 milhões de 

reais pagos a título de propina, havendo indícios (consubstanciados no mesmo 

modus operandi já verifi cado em outras ações penais) de que tais valores estão 

em contas secretas no exterior ainda não identifi cadas (e portanto muito menos 

bloqueadas), de modo que enquanto não houver rastreamento do dinheiro e 
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a identifi cação de sua localização atual, há um risco de dissipação do produto 

do crime, o que inviabilizará a sua recuperação. Ainda segundo tal decisão, 

enquanto não afastado o risco de dissipação do produto do crime, presente 

igualmente um risco maior de fuga ao exterior, uma vez que o Paciente poderia 

se valer de recursos ilícitos ali mantidos para facilitar fuga e refúgio no exterior.

Analisando tal fundamentação, o Tribunal Regional Federal entendeu que 

de fato há risco à aplicação da lei penal caso o Paciente seja solto, pois enquanto não 

rastreada e bloqueada a integralidade dos valores originários de propinas e depositados 

em contas no exterior, não se pode descartar a possibilidade de que sejam realizadas 

novas e sucessivas transferências dos valores existentes com a fi nalidade de tornar mais 

difi cultosa a recuperação do produto do crime.

No caso, embora a imputação da Ação Penal objeto do presente HC se 

refi ra especifi camente à propina de cerca de 10 milhões de dólares, há indícios 

de que o Paciente recebeu em nome do Partido dos Trabalhadores cerca de 128 

milhões de reais, havendo ainda um saldo a receber de aproximadamente 71 

milhões de dólares.

Assim, considerando-se a dedução dos mais de 10 milhões de dólares já 

recebidos e identifi cados na conta secreta de nome Shelbill, na Súica, controlada 

por Mônica Moura e João Santana, sob a suposta supervisão do Paciente, tem-se 

que teria havido o recebimento, ainda, pelo Partido dos Trabalhadores, através 

da coordenação do Paciente, de mais de 90 milhões de reais que ainda não 

foram devidamente rastreados e localizados.

Neste sentido, como bem disse o TRF, com a soltura do Paciente, “não se pode 

descartar a possibilidade de que sejam realizadas novas e sucessivas transferências dos 

valores existentes com a fi nalidade de tornar mais difi cultosa a recuperação do produto 

do crime.”

Aliás, estes mesmos fundamentos foram acolhidos por esta Corte de 

Justiça ao julgar o RHC de Jorge Luiz Zelada (RHC n. 78.534) e o Habeas 

Corpus de Eduardo Cunha (HC n. 382.493).

Em suma, a decisão está devidamente fundamentada, e por isso deve ser mantida 

para assegurar a aplicação da lei penal.

Em relação ao risco de fuga ao exterior, não há elementos concretos a indicar 

tal possibilidade. Neste sentido, entendo que tal fundamentação não é sufi ciente 

e deve ser considerada, portanto, insubsistente.
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6.2.3. Conveniência da instrução processual

Em relação à conveniência de instrução criminal, entendeu o juiz de primeiro 

grau (bem como o TRF) que há risco à investigação e à instrução criminal, 

pois há suspeita de que os equipamentos tenham sido retirados da empresa do 

Paciente com a fi nalidade de difi cultar a investigação.

Analisando-se os autos, verifica-se que ocorreu o seguinte: ainda no 

curso das investigações, foi deferida busca e apreensão na empresa “Projeto 

Consultoria”, de propriedade do Paciente. Quando do cumprimento da medida, 

verifi cou-se a ausência dos computadores nas diversas estações de trabalho da 

empresa, muito embora tenha sido constatada a existência de mouses, teclados, 

e monitores.

O Juízo entendeu haver indícios de que, previamente à busca e apreensão, foram 

retirados do local os gabinetes com os arquivos eletrônicos dos computadores mantidos 

no escritório profi ssional do Paciente, indicando objetivo de supressão e ocultação de 

material probatório, a caracterizar risco à investigação e à instrução.

Segundo mencionou o magistrado, de acordo com fotos produzidas no 

interior do escritório, os monitores, teclados e mouse encontravam-se nas mesas 

de trabalho, inclusive com os fi os que os deveriam conectar aos respectivos 

gabinetes.

Ainda segundo ele, o assessor do Paciente, Branislav Kontic, afi rmou que os 

monitores eram antigos e, portanto, de computadores velhos. Ademais, alegou que 

estaria usando notebooks. Já a defesa do Paciente alegou que os gabinetes teriam sido 

retirados temporariamente por empregados da empresa que estariam trabalhando em 

outros locais.

O magistrado não achou consistente a explicação, pois “causa espécie a suposta 

substituição dos computadores velhos por notebooks sem a retirada dos monitores das 

bancadas, assim como teclados, mouse e fi os, fato que mereceria esclarecimentos.”

Além disso, considerou que a explicação da defesa do Paciente, além de carente 

de prova, “causa estranheza não só pela manutenção do restante do equipamento 

no local, mas igualmente por não convergir com a explicação já dada pelo próprio 

Branislav Kontic.”

Assim, consignou o Juízo que “Embora o fato demande ser completamente 

esclarecido, inclusive quanto aos álibis apresentados, é, nesse momento, indicativo de 
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supressão e ocultação de material probatório, a caracterizar risco à investigação e à 

instrução.”

Já o TRF, ante o teor da fundamentação do Juízo, considerou que há 

suspeita de que os equipamentos tenham sido retirados da empresa do Paciente 

com a fi nalidade de difi cultar a investigação.

De fato, ante as contradições apontadas, não se pode dizer que a 

fundamentação do Juiz de primeiro grau para decretar a prisão preventiva 

com base na conveniência da instrução está dissociada da realidade, pois foram 

mencionados elementos concretos a justifi car tal entendimento.

Neste sentido, havendo elemento indicativo de que houve tentativa de 

prejudicar a investigação, a prisão encontra-se devidamente justifi cada.

No mais, embora os impetrantes mencionem que já foi produzida a prova 

acusatória (oitiva das testemunhas arroladas pela acusação nos autos da ação 

penal), o fato é que a instrução ainda não se encerrou, estando pendente a 

inquirição das testemunhas arroladas pela Defesa, e podendo inclusive haver a 

necessidade de diligências na fase do art. 402 do CPP. Neste sentido, a soltura 

do Paciente pode representar risco à instrução, já que aparentemente houve 

tentativa anterior de prejudicar as investigações.

Vale lembrar que as testemunhas, embora arroladas pela Defesa, não 

são propriamente da “defesa”, e sim do processo, tanto é que o depoimento 

de testemunha arrolada pela defesa pode servir de base à condenação, e de 

testemunha arrolada pela acusação pode ensejar a absolvição do réu. Neste 

sentido, as testemunhas arroladas pelo Paciente vão depor sob compromisso 

de dizer a verdade, e suas declarações também integrarão o material cognitivo. 

Enfi m, a instrução ainda está em pleno curso, de modo que ainda se justifi ca a 

manutenção da prisão por conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto:

a) deixo de analisar o pedido de julgamento conjunto do presente HC com 

os HC n. 374.357 e 377.755, pois tem objetos distintos e já houve o julgamento 

deles, sendo portanto inviável o pedido;

b) voto pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus, fi cando, no 

mais, mantida a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, eis que 

não verifi cada ilegalidade a justifi car a concessão da ordem de ofício.
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HABEAS CORPUS N. 388.051-RJ (2017/0028552-0)

Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik

Impetrante: Roberto Flavio Cavalcanti

Advogado: Roberto Flávio Cavalcanti - RJ163183

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Paciente: Tupirani da Hora Lores

EMENTA

Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Impossibilidade. 

Art. 2, § 2º, Lei n. 7.716/1989. Discriminação religiosa. Racismo. 

Violação ao princípio da correlação. Inocorrência. Atipicidade da 

conduta. Ausência de dolo de discriminação. Revisão de contexto 

fático-probatório. Impossibilidade. Exercício dos direitos de liberdade 

de culto e de religião. Limites excedidos. Subsunção da conduta ao 

tipo penal em comento. Caso que diverge do precedente invocado. 

Habeas corpus não conhecido.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso 

próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação 

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior 

Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na 

inicial, razoável a análise do feito para verifi car a existência de eventual 

constrangimento ilegal que justifi que a concessão da ordem de ofício.

2. O princípio da congruência, em processo penal, reside na relação 

entre os fatos imputados na denúncia e os motivos do provimento do 

pedido de condenação. As instâncias ordinárias após a exauriente 

análise dos elementos probatórios, chegaram a conclusão de que o 

fato imputado ao paciente se subsumiu, perfeitamente, ao tipo penal 

em comento. Assim, não há que se falar em falta de congruência entre 

denúncia e o decisium, quando os fatos imputados ao paciente foram 

os mesmos que justifi caram o édito condenatório.

3. As premissas fi rmadas pelas instâncias ordinárias dão conta de 

que não se trata apenas de defesa da própria religião, culto, crença ou 

ideologia, mas, sim, de um ataque ao culto alheio, que põe em risco a 

liberdade religiosa daqueles que professam fé diferente a do paciente. 
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O acórdão impugnado expressamente considerou que o paciente 

pregava “o fi m das Igrejas Assembleia de Deus e igualmente pratica a 

intolerância religiosa contra judeus”.

4. Pela simples leitura da sentença condenatória, percebe-se que 

as condutas atribuídas ao paciente e ao corréu eram direcionadas contra 

várias religiões (católica, judaica, espírita, satânica, wicca, islâmica, 

umbandista e, até mesmo, contra outras denominações da religião 

evangélica), pregando, inclusive o fi m de algumas delas e imputando 

fatos criminosos e ofensivos aos seus devotos e sacerdotes, como 

assassinato, homossexualismo, prostituição, roubo, furto, manipulação, 

et cetera.

5. Maiores incursões no sentido de aferir se as palavras proferidas 

pelo réu, em textos e em vídeos, publicados na internet, possuíam ou não 

caráter discriminatório, bem como o dolo de incitar a discriminação 

religiosa, demandaria a aprofundada incursão probatória, providência 

incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.

Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, não conhecer do pedido.

Os Srs. Ministros Felix Fischer, Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca 

e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 25 de abril de 2017 (data do julgamento).

Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator

DJe 4.5.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik: Cuida-se de habeas corpus substitutivo 

de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Tupirani 

da Hora Lores contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro (Apelação n. 0153479-93.2009.819.0001).
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Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito 

tipifi cado no art. 20, § 2º, da Lei n. 7.716/1989 (preconceito religioso por 

intermédio de meios de comunicação social), à pena de 3 anos de reclusão em 

regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direito.

Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o 

qual proveu o recurso apenas para reduzir a pena pecuniária. O acórdão foi 

assim ementado:

Apelação criminal. Penal e Processual Penal. Preconceito religioso (Lei n. 

7.716/1989). Episódio ocorrido na Comarca da Capital. Dupla de agentes membros da 

Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo, vindo o imputado Tupirani a exercer a função 

de pastor da referida congregação, enquanto que Afonso é um dos freqüentadores 

desta e, assumindo tais papéis, é que ambos passaram a praticar e a incitar a 

discriminação religiosa, inclusive se utilizando para tanto do manejo de meios de 

comunicação, porquanto Tupirani mantém na rede mundial de computadores uma 

página em formato conhecido como “blog vindo nesta a publicar textos com o 

objetivo de pregar o fi m das Igrejas Assembléia de Deus e igualmente a prática da 

intolerância religiosa contra judeus, enquanto que Afonso, quem se auto intitula 

membro de uma “nova geração de valentes”, posta vídeos no sítio www.youtube.com, 

tendo sido um destes disponibilizado no mês de abril de 2009, no qual se vangloriava 

de haver destruído imagens religiosas que se encontravam no interior do Centro 

Espírita Cruz de Oxalá, fato este ocorrido no dia 02 de junho de 2008, sem prejuízo 

de, neste mesmo vídeo, defender explicitamente a discriminação de seguidores 

de outras religiões, denominando-os de “seguidores do diabo”, “adoradores do 

demônio”, bem como associando pejorativamente as figuras de pais de santo à 

condição de homossexuais, com o intuito de menosprezar a todos que os tem 

aquele título religioso, e, não satisfeito, ainda ofende, também no ambiente destes 

mesmos meios de comunicação, a autoridades públicas e a seguidores de outras 

manifestações de fé espiritual. Irresignação defensiva de ambos os implicados, diante 

do desenlace condenatório, pretendendo, em sede de preliminar, a decretação da 

inépcia da denúncia, além da remessa do feito ao Órgão Especial deste Pretório, para 

decretação da inconstitucionalidade do art. 20, caput e de seu § 2º da Lei n. 7.716 

ou ainda, o reconhecimento da preliminar de coisa julgada, porquanto teria havido 

arquivamento, a pedido do Parquet, dos autos do Inquérito Policial n. 498, o qual 

alentadamente apuraria os mesmos fatos em questão e atinentes a Tupinari, e, já 

no que concerne a Afonso, acrescenta a incidência de bis in idem, em razão de ter 

este respondido a procedimento no J.E.C.R.I.M. por ter destruído imagens religiosas, 

e, no mérito, a decretação da absolvição por atipicidade das condutas, vindo ainda 

a colocar sob suspeita o que reputou ser uma sumária investigação, visto que o 

oferecimento da denúncia se deu na mesma data em que foi lavrada a portaria de 

instauração do inquérito policial, bem como pretendendo demonstrar a ausência 

de materialidade da conduta, ao argumento de que a imputação se alicerçou em 
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peças de jornais, as quais poderiam trazer declarações manipuladas e que não 

refl etiriam exatamente o que foi dito pelos recorrentes, muito embora acrescente 

que as expressões utilizadas por estes seriam corriqueiras em pregações religiosas, 

vindo ainda a travar um longo debate religioso, a partir de opiniões pessoais, as 

quais pretende embasar em um grande elenco de pensadores de diversas áreas de 

conhecimento e com o que busca demonstrar que os membros da igreja comandada 

por Tupirani poderiam se utilizar de determinadas expressões, assegurando ainda 

que os recorrentes estariam somente manifestando seu juízo ético quando se referem 

à magia negra e outras práticas, ou, alternativamente, pretende a mitigação da 

sanção privativa de liberdade, bem como da pena de multa, e, por fi m, a minoração 

do quantum imposto como pena alternativa pecuniária. Parcial procedência da 

pretensão recursal de ambos os imputados. Rejeição das preliminares arguidas pela 

defesa (...) (fl s. 56/58)

No presente mandamus, alega incongruência entre a denúncia e a 

condenação, porquanto as condutas descritas na inicial acusatória são diversas 

daquelas abordadas pela sentença, a qual deve ser considerada extra petita. 

Sustenta ter sido violado o princípio da correlação.

Afirma que as condutas atribuídas ao paciente são atípicas, uma vez 

que, embora critique outra religiões, não faz juízo discriminatório contra seus 

membros. Pondera que o direito à liberdade religiosa estaria engessado diante da 

impossibilidade do exercício de juízo crítico.

Invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por 

ocasião do julgamento do RHC 134.682, pois o conteúdo do livro escrito pelo 

Padre Jonas Abib se assemelha às críticas feitas pelo paciente. Assevera que a 

condenação ideológica de outra religião é inerente à prática religiosa.

Aduz ausência do dolo específi co de discriminar, de modo que estaria 

descaracterizada a conduta típica prevista no art. 20 da Lei n. 7.716/1989 

segundo entendimento fi rmado no julgamento do REsp n. 911.183/SC por esta 

Corte Superior.

Requer, assim, em liminar, a suspensão do andamento do Processo n. 

0153479-93.2009.819.0001 e, no mérito, a anulação do mencionado feito até a 

sentença condenatória. Subsidiariamente, pleiteia o trancamento da ação penal.

Liminar indeferida às fl s. 103/106.

Informações prestadas às fl s. 115/133 e 135/154.

Em seu parecer, o Ministério Público Federal manifestou-se pela 

denegação da ordem.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik (Relator): Diante da hipótese de habeas 

corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, 

segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do 

próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações 

expostas na inicial, razoável a análise do feito para verifi car a existência de 

eventual constrangimento ilegal que justifi que a concessão da ordem de ofício.

Passo portanto à análise das teses deduzidas na inicial.

Em relação à violação do princípio da congruência entre a acusação e a 

sentença, o voto condutor do acórdão no Tribunal de origem destacou:

Destaco e rejeito as preliminares arguidas pela Defesa.

Isto porque se mostra descabida a pretensão de ver reconhecida a inépcia 

da Denúncia, porquanto se constata que o Parquet narrou de forma sufi ciente 

as condutas imputadas a ambos os Recorrentes, que se enquadram no tipo 

penal apontado, permitindo a plena ciência da imputação, bem como o 

desenvolvimento do mister defensivo, a partir da observância aos princípios 

do devido processo legal e da amplitude do exercício do direito de defesa e do 

Contraditório (fl . 67).

A denúncia assim descreveu a conduta dos pacientes:

Como relatado nos autos, o denunciado Tupirani mantém na internet um 

blog onde prega o fi m das Igrejas Assembleia de Deus e igualmente pratica a 

intolerância religiosa contra judeus, como demonstram as cópias dos posts de sua 

autoria que instruem os autos.

Já o denunciado Afonso, discípulo fi el de Tupirani, auto-intitulado membro de 

uma “nova geração de valentes”, em vídeo postado no site www.youtube.com, em 

data do mês de abril de 2009, vangloria-se de haver destruído imagens religiosas 

que se encontravam no Centro Espírita Cruz de Oxalá, no dia 2 de junho de 2008.

Além disso, o denunciado Afonso, ainda no famigerado vídeo, defende 

explicitamente a discriminação de seguidores de outras religiões, denominando-

se os seguidores do diabo, adoradores do demônio, bem como associa 

pejorativamente as fi guras de pais de santo à condição de homossexuais, com o 

intuito de menosprezar.

Como se vê os denunciados, unidos pelo mesmo propósito e congregados na 

mesma célula religiosa, difundem por meio de comunicação através da internet 

(vídeos e blogs) suas idéias de discriminação religiosa, além de ofenderem 

autoridades públicas e seguidores de outras manifestações de fé espiritual (fl s. 

30/32).
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A sentença condenatória, por sua vez, reconheceu a tipicidade das condutas, 

ao analisar a prova coligida nos autos, nos seguintes termos:

Inicialmente, verifi ca-se que a denúncia se refere as condutas de postar vídeo 

no site youtube e publicar textos em blog da internet.

O laudo de exame audiográfico de fls. 287/293 relata o conteúdo de um 

vídeo no qual o acusado Tupirani exibe os livros ‘guia das ciências ocultas’, 

‘Wicca’, ‘Feitiçaria Antiga’, ‘Dogma’ e ‘Ritual de Alta Magia’ e ‘São Cipriano, o Bruxo’, 

afi rmando que:

(1) irão para o lixo e que não os rasgaria para não sujar o estúdio.

(2) aduz que seu ministério é superior às religiões pagãs onde pessoas sofrem, 

padecem, são estupradas, violentadas, vivem em medo, em angústia, em afl ição.

(3) Acrescenta que satanismo não é religião, que lugares onde as pessoas são 

destruídas e marionetadas a seguir caminhos de podridão, não são religião.

(4) Afi rma ainda que o conteúdo dos referidos livros ensina enganos, a roubar, 

a furtar, a dominar o sentimento dos outros.

(5) Diz, por fi m, se tratar de pilantragem e hipocrisia, e que é uma religião 

assassina como o Islamismo.

[...]

Na notícia crime que deu origem a instauração do inquérito policial n. 218-

00399/2009, foi transcrito texto extraídos do blog www.ogritodameianoite.

spaces.live.com, no qual o acusado Tupirani se refere à outra religião como 

‘prostituta espiritual’ e à Igreja Católica como ‘prostituta católica’.

O mesmo texto consta da impressão acostada às fl s. 38 dos autos e extraído do 

site http://geraçãojesuscristo.spaces.live.com/blog, sob o título ‘Universal e Graça 

(Lideranças Assassinas)’.

No mesmo site da Igreja Geração Jesus Cristo, o acusado Tupirani se apresenta 

em texto intitulado ‘A Trajetória de um Restaurador – um Homem Comum Com 

objetivos incomuns’, no qual narra que ‘quando da gravidez da minha mãe, e após 

estar marcado o dia do parto, no terreiro de macumba foi dada pelo demônio 

uma fita vermelha, isto com o objetivo de que, na hora do parto, esta fosse 

amarrada na barriga da minha mãe. Não sei se a intenção de Satanás era matar-

me ou aliar-me, mas a questão é que a fi ta foi esquecida em casa, e assim eu não 

nasci debaixo daquela maldição e infl uência satânica’.

Examinados os trechos acima destacados, conclui-se ter restado demonstrada 

a existência material do delito.

As afi rmações em análise, proferidas em vídeos veiculados ou escritas em 

textos publicados na internet, determinam que outras crenças diversas da Igreja 

Geração Jesus Cristo não podem ser consideradas religião. Neste sentido é 
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clara a discriminação. E o preconceito se faz presente na alegação de que seus 

seguidores “sofrem” e “padecem”, inclusive “estuprados” e “violentados”, sendo 

“destruídos” e “marionetados a seguir caminhos de podridão”, bem como alguns 

livros ensinariam a “roubar” e a “furtar”.

Nota-se que não se trata de liberdade de expressão ou de livre manifestação 

religiosa, eis que não se restringem seus autores a propagar sua crença, mas sim 

atacam as demais (Católica, Protestante, Espírita, Islâmica, Wicca), exorbitando o 

direito de crítica, por exemplo, em referências como “religião assassina”, “líderes 

assassinos”, “prostituta católica”, “prostituta espiritual” e “pilantragem”. Vinculam 

de forma pejorativa tais religiões à adoração ao Diabo, Demônio ou Satanás, uma 

vez que o termo satanismo foi utilizado pelas religiões abraâmicas para designar 

práticas religiosas que consideravam estar em oposição direta do Deus de Abraão 

(fl . 44/55).

A Lei n. 7.716/1989, em seu art. 20, §2º, com redação dada pela Lei n. 

9.459/1997, dispõe:

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, 

etnia, religião ou procedência nacional.

Pena: reclusão de um a três anos e multa.

[...]

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos 

meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza:

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

O princípio da congruência, em processo penal, reside na relação entre 

os fatos imputados na denúncia e os motivos do provimento do pedido de 

condenação. Nesse sentido a lição de Eugênio Pacelli (Curso de Processo Penal, 

Atlas, 2015. p. 646/647):

O juiz criminal estaria vinculado apenas à imputação dos fatos, atribuindo-

lhes, uma vez reconhecidos, a consequência jurídica que lhe parecer adequada, 

tanto no que respeita à classificação (juízo de tipicidade) quanto à pena e à 

quantidade de pena a ser imposta.

[...] O réu jamais poderia ser condenado pela prática de fato não constante 

na denúncia ou queixa, ou ainda, por fato diverso daquele ali mencionado, sem 

antes se proceda à correção da inicial [...].

Como visto, as instâncias ordinárias após a exauriente análise dos elementos 

probatórios, chegaram a conclusão de que o fato imputado ao paciente se 
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subsumiu perfeitamente ao tipo penal em comento. Assim, não há que se falar 

em falta de congruência entre denúncia e o decisium, quando os fatos imputados 

ao paciente foram os mesmos que justifi caram o édito condenatório.

Nesse sentido:

Regimental. Agravo em recurso especial. [...] Posse de arma de fogo. Ausência 

de correlação entre a denúncia e a sentença. Inocorrência. Recurso improvido.

1. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa 

no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, 

porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve 

haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade 

penal reconhecida na sentença.

2. Na hipótese dos autos, constou expressamente da denúncia que foram 

encontradas duas armas de fogo e munições na residência da acusada, tendo o juiz 

sentenciante se adstrito a essa circunstância, não havendo que se falar em violação 

ao princípio da correlação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 643.303/RS, 

Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 07.11.2016)

Penal e Processual Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Homicídio qualificado. Condenação. Ofensa ao princípio da correlação. Não 

ocorrência. Agravo regimental improvido.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, à luz do princípio da correlação ou da 

congruência, o juiz está adstrito aos limites da acusação, sendo-lhe defeso afastar-se 

dos fatos descritos na denúncia.

2. Sendo o réu pronunciado e condenado pelos mesmos fatos descritos na exordial 

acusatória, ausente a apontada violação.

3. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 703.853/RO, Rel. Ministro Nefi  

Cordeiro, Sexta Turma, DJe 19.12.2016)

Aferir, em sede de habeas corpus, se as palavras proferidas pelo réu, em textos 

e em vídeos publicados na internet possuíam ou não caráter discriminatório, 

bem como o dolo de incitar a discriminação religiosa, demandaria a aprofundada 

incursão probatória.

A jurisprudência desta Corte, é fi rme no sentido de não se admitir, em sede 

de habeas corpus, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas 

na análise das provas, sobre a ausência de materialidade da conduta do paciente, 

uma vez que tal providência demandaria o aprofundado reexame do contexto 

fático-probatório.
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Nesse sentido:

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualifi cado. 

Alegação de inidoneidade da segregação cautelar. Decreto fundamentado. 

Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Conveniência da instrução 

criminal. Modus operandi. Organização criminosa. Réu foragido. Recurso 

desprovido.

I - ‘Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da existência, ou não, de 

provas de autoria e materialidade quanto ao delito imputado, uma vez que demanda 

necessário revolvimento fático-probatório, de todo inadmissível’ (RHC n. 65.415/RJ, 

Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 3.6.2016).

[...] Recurso ordinário desprovido (RHC 79.236/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, DJe 02.03.2017)

Processual Penal. Habeas corpus. Homicídio tentado e furto qualificado. 

Código Penal. Prisão cautelar. Ausência de indícios de autoria e materialidade. 

Análise fático-probatória. Impossibilidade. Periculum libertatis. Reiteração delitiva. 

Gravidade concreta. Periculosidade. Motivação idônea. Ocorrência. Problemas de 

saúde. Prisão domiciliar. Ausência de comprovação da gravidade e da ausência de 

estrutura no estabelecimento prisional. Ordem denegada.

1. A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda 

revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo 

ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.

[...] 4. Ordem denegada (HC 380.198/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, DJe 24.02.2017).

No julgamento do REsp n. 911.183/SC, mencionado pelo impetrante 

na inicial, esta Turma, embora com outra composição, concedeu a ordem para 

afastar a imputação do crime previsto no art. 20, § 2º, da Lei n. 7.716/1989, pois 

havia prova reconhecida pelas instâncias ordinárias de que a ofensa era dirigida 

apenas a um grupo, composto por integrantes indígenas, envolvido em disputas 

por terras indígenas. Naquela oportunidade, não havia indícios de que o dolo de 

menosprezar ou discriminar atingia a raça indígena como um todo. Vejamos o 

teor da ementa, apenas no que diz respeito a este ponto:

Processual-Penal. Denúncia. Delitos dos arts. 19, 20 e 21 da Lei de Imprensa. 

Aditamento. Imputação da prática de racismo. Mutatio libelli. [...] Crime do art. 

20, § 2º, da Lei n. 7.716/1989. Condenação. Alegada atipicidade da conduta. 

Matéria fático-probatória. Desnecessidade de incursão. Súmula 7 deste STJ. Não 

incidência. Tipo penal que exige a presença de dolo específi co. Vontade livre e 

consciente de praticar, induzir ou incitar a prática de preconceito ou discriminação 
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racial. Ausência do elemento subjetivo. Absolvição devida. Exegese do art. 386, III, 

do CPP. Recurso especial provido.

1. Para a verifi cação da confi guração ou não do crime em questão não há 

necessidade de incursão na matéria fático-probatória colacionada aos autos, 

exigindo-se tão-somente examinar se a conduta denunciada enquadra-se no tipo 

penal em comento ou não. Súmula n. 7 deste STJ que não se aplica na espécie.

2. Na esteira da intenção protecionista da Constituição de 1988, o que a 

lei penal busca reprimir é a defesa e difusão de idéias preconceituosas e 

segregacionistas que afrontem a dignidade daqueles pertencentes a toda uma 

raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

3. Para que o Direito Penal atue eficazmente na coibição às mais diversas 

formas de discriminação e preconceito, importante que os operadores do Direito 

não se deixem influenciar apenas pelo discurso politicamente correto que a 

questão da discriminação racial hoje envolve, tampouco pelo nem sempre 

legítimo clamor social por igualdade.

4. Mostra-se de suma importância que, na busca pela efetividade do direito 

legalmente protegido, o julgador trate do tema do preconceito racial despido 

de qualquer pré-concepção ou de estigmas há muito arraigados em nossa 

sociedade, marcada por sua diversidade étnica e pluralidade social, de forma a 

não banalizar a violação de fundamento tão caro à humanidade e elencado por 

nossos constituintes como um dos pilares da República Federativa do Brasil: o da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988).

5. Para a aplicação justa e equânime do tipo penal previsto no art. 20 da Lei 

n. 7.716/1989, tem-se como imprescindível a presença do dolo específi co na 

conduta do agente, que consiste na vontade livre e consciente de praticar, induzir 

ou incitar o preconceito ou discriminação racial.

6. O dolo, consistente na intenção de menosprezar ou discriminar a raça indígena 

como um todo, não se mostra confi gurado na hipótese, sequer eventualmente, na 

medida em que o conteúdo das manifestações do recorrente em programa televisivo 

revelam em verdade simples exteriorização da sua opinião acerca de confl itos que 

estavam ocorrendo em razão de disputa de terras entre indígenas pertencentes a 

comunidades específi cas e colonos, e não ao povo indígena em sua integralidade, 

opinião que está amparada pela liberdade de manifestação, assegurada no art. 5º, IV, 

da Constituição Federal.

7. Ausente o elemento subjetivo do injusto, de ser reconhecida a ofensa ao art. 

20, § 2º, da Lei do Racismo, e absolvido o acusado, nos termos do art. 386, III, do 

CPP.

8. Recurso especial conhecido e provido parcialmente para, acolhendo a 

ofensa ao art. 20, § 2º, da Lei n. 7.716/1989, com fundamento no art. 386, III, do 

CPP, absolver o recorrente (REsp 911.183/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Rel. p/ 

Acórdão Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 08.06.2009).
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O caso em análise difere fundamentalmente do precedente invocado 

pelo impetrante. Da simples leitura da sentença condenatória (fl s. 44/55), em 

especial do trecho acima transcrito, percebe-se que a conduta atribuída ao 

paciente e ao corréu era voltada contra várias religiões (católica, judaica, espírita, 

satânica, wicca, islâmica, umbadista e, até mesmo, contra outras denominações 

da religião evangélica), pregando, inclusive o fi m de algumas delas e imputando 

fatos criminosos e ofensivos aos seus devotos e sacerdotes, como assassinato, 

homossexualismo, prostituição, roubo, furto, manipulação, et cetera. Impossível, 

portanto, aplicar a mesma espécie de provimento ao caso em tela.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 134.682, concedeu 

ordem para determinar o trancamento de ação penal movida pelo Ministério 

Público do Estado da Bahia contra sacerdote da igreja católica que, em obra 

literária, supostamente incitava a discriminação ou preconceito religioso.

Tal julgado ainda não tem acórdão publicado. Contudo, as informações 

constantes na página na internet do Supremo Tribunal Federal dão conta de 

que naquele caso, a Primeira Turma do Pretório Excelso, não viu nos termos 

da denúncia indícios de incitação ao preconceito. Diferente do caso em análise, 

em que, as instâncias ordinárias, após exauriente exame das provas colhidas nos 

autos, verifi caram sim a existência de fato que se subsume ao crime previsto no 

art. 20, § 2º, da Lei n. 7.716/1989.

Nesse sentido, é de se destacar que os direitos fundamentais à liberdade 

de expressão e à liberdade religiosa encontram limitação na criminalização do 

preconceito das condutas que extrapolam a livre expressão e passam a incitar a 

discriminação e o preconceito.

As premissas fi rmadas pelas instâncias ordinárias dão conta de que não se 

trata apenas de defesa da própria religião, culto, crença ou ideologia, mas sim 

de um ataque ao culto alheio, que põe em risco a liberdade religiosa daqueles 

que professam fé diferente a do paciente. O acórdão impugnado expressamente 

considerou que o paciente pregava “o fi m das Igrejas Assembleia de Deus e 

igualmente pratica a intolerância religiosa contra judeus” (fl . 56).

Desse modo, o decisium proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro está em perfeita harmonia com a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, fi xada no julgamento do HC n. 82.424/RS (Caso Ellwanger), 

ao reconhecer que a incitação à discriminação religiosa – no precedente do 

Supremo Tribunal Federal em relação ao povo judeu – configura o crime 

previsto no art. 20 da Lei n. 7.716/1989. Vejamos a ementa do referido julgado:
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Habeas-corpus. Publicação de livros: Anti-semitismo. Racismo. Crime 

imprescritível. Conceituação. Abrangência constitucional. Liberdade de expressão. 

Limites. Ordem denegada.

1. Escrever, editar, divulgar e comerciar livros “fazendo apologia de idéias 

preconceituosas e discriminatórias” contra a comunidade judaica (Lei n. 7.716/1989, 

artigo 20, na redação dada pela Lei n. 8.081/1990) constitui crime de racismo sujeito 

às cláusulas de inafi ançabilidade e imprescritibilidade (CF, artigo 5º, XLII).

2. Aplicação do princípio da prescritibilidade geral dos crimes: se os judeus 

não são uma raça, segue-se que contra eles não pode haver discriminação capaz 

de ensejar a exceção constitucional de imprescritibilidade. Inconsistência da 

premissa.

3. Raça humana. Subdivisão. Inexistência. Com a defi nição e o mapeamento 

do genoma humano, cientifi camente não existem distinções entre os homens, 

seja pela segmentação da pele, formato dos olhos, altura, pêlos ou por quaisquer 

outras características físicas, visto que todos se qualifi cam como espécie humana. 

Não há diferenças biológicas entre os seres humanos. Na essência são todos 

iguais.

4. Raça e racismo. A divisão dos seres humanos em raças resulta de um 

processo de conteúdo meramente político-social. Desse pressuposto origina-se 

o racismo que, por sua vez, gera a discriminação e o preconceito segregacionista.

5. Fundamento do núcleo do pensamento do nacional-socialismo de que 

os judeus e os arianos formam raças distintas. Os primeiros seriam raça inferior, 

nefasta e infecta, características suficientes para justificar a segregação e 

o extermínio: inconciabilidade com os padrões éticos e morais definidos na 

Carta Política do Brasil e do mundo contemporâneo, sob os quais se ergue e se 

harmoniza o estado democrático. Estigmas que por si só evidenciam crime de 

racismo. Concepção atentatória dos princípios nos quais se erige e se organiza a 

sociedade humana, baseada na respeitabilidade e dignidade do ser humano e de 

sua pacífi ca convivência no meio social. Condutas e evocações aéticas e imorais 

que implicam repulsiva ação estatal por se revestirem de densa intolerabilidade, 

de sorte a afrontar o ordenamento infraconstitucional e constitucional do País.

6. Adesão do Brasil a tratados e acordos multilaterais, que energicamente 

repudiam quaisquer discriminações raciais, aí compreendidas as distinções 

entre os homens por restrições ou preferências oriundas de raça, cor, credo, 

descendência ou origem nacional ou étnica, inspiradas na pretensa superioridade 

de um povo sobre outro, de que são exemplos a xenofobia, “negrofobia”, 

“islamafobia” e o anti-semitismo.

7. A Constituição Federal de 1988 impôs aos agentes de delitos dessa natureza, 

pela gravidade e repulsividade da ofensa, a cláusula de imprescritibilidade, para que 

fi que, ad perpetuam rei memoriam, verberado o repúdio e a abjeção da sociedade 

nacional à sua prática.
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8. Racismo. Abrangência. Compatibilização dos conceitos etimológicos, 

etnológicos, sociológicos, antropológicos ou biológicos, de modo a construir a 

definição jurídico-constitucional do termo. Interpretação teleológica e sistêmica 

da Constituição Federal, conjugando fatores e circunstâncias históricas, políticas 

e sociais que regeram sua formação e aplicação, a fi m de obter-se o real sentido e 

alcance da norma.

9. Direito comparado. A exemplo do Brasil as legislações de países organizados 

sob a égide do estado moderno de direito democrático igualmente adotam 

em seu ordenamento legal punições para delitos que estimulem e propaguem 

segregação racial. Manifestações da Suprema Corte Norte-Americana, da Câmara 

dos Lordes da Inglaterra e da Corte de Apelação da Califórnia nos Estados Unidos 

que consagraram entendimento que aplicam sanções àqueles que transgridem 

as regras de boa convivência social com grupos humanos que simbolizem a 

prática de racismo.

10. A edição e publicação de obras escritas veiculando idéias anti-semitas, 

que buscam resgatar e dar credibilidade à concepção racial defi nida pelo regime 

nazista, negadoras e subversoras de fatos históricos incontroversos como o 

holocausto, consubstanciadas na pretensa inferioridade e desqualifi cação do 

povo judeu, equivalem à incitação ao discrímen com acentuado conteúdo racista, 

reforçadas pelas conseqüências históricas dos atos em que se baseiam.

11. Explícita conduta do agente responsável pelo agravo revelador de 

manifesto dolo, baseada na equivocada premissa de que os judeus não só são 

uma raça, mas, mais do que isso, um segmento racial atávica e geneticamente 

menor e pernicioso.

12. Discriminação que, no caso, se evidencia como deliberada e dirigida 

especifi camente aos judeus, que confi gura ato ilícito de prática de racismo, com as 

conseqüências gravosas que o acompanham.

13. Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como 

absoluta. Limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, em 

sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal.

14. As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas 

de maneira harmônica, observados os limites defi nidos na própria Constituição 

Federal (CF, artigo 5º, § 2º, primeira parte). O preceito fundamental de liberdade 

de expressão não consagra o “direito à incitação ao racismo”, dado que um direito 

individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como 

sucede com os delitos contra a honra. Prevalência dos princípios da dignidade da 

pessoa humana e da igualdade jurídica.

15. “Existe um nexo estreito entre a imprescritibilidade, este tempo jurídico 

que se escoa sem encontrar termo, e a memória, apelo do passado à disposição 

dos vivos, triunfo da lembrança sobre o esquecimento”. No estado de direito 

democrático devem ser intransigentemente respeitados os princípios que 

garantem a prevalência dos direitos humanos. Jamais podem se apagar da 
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memória dos povos que se pretendam justos os atos repulsivos do passado que 

permitiram e incentivaram o ódio entre iguais por motivos raciais de torpeza 

inominável.

16. A ausência de prescrição nos crimes de racismo justifi ca-se como alerta 

grave para as gerações de hoje e de amanhã, para que se impeça a reinstauração 

de velhos e ultrapassados conceitos que a consciência jurídica e histórica não mais 

admitem. Ordem denegada (HC 82.424, Relator(a): Min. Moreira Alves, Relator(a) 

p/ Acórdão: Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 17.09.2003, DJ 

19.03.2004)

Considerando as circunstâncias fáticas estabelecidas pelas instâncias 

ordinárias, bem como o conteúdo da denúncia, não se mostra possível o 

acolhimento das teses defensivas de atipicidade por ausência de dolo, exercício 

do direito à liberdade de culto e de expressão.

Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifi que a concessão da 

ordem de habeas corpus para absolver o paciente.

Ante o exposto, não conheço do presente writ.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 44.582-CE (2014/0009722-8)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Recorrente: Robério Barbosa Lima

Advogado: Robério Barbosa Lima (em causa própria) - CE017486

Recorrido: Ministério Público do Estado do Ceará

Assistente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil

Advogados: José Luis Wagner

Priscilla Lisboa Pereira e outro(s) - DF039915

EMENTA

Penal e Processo Penal. Recurso em habeas corpus. 1. Pedido 

de trancamento da ação penal. Medida de caráter excepcional. 2. 

Denúncia que imputa os crimes dos arts. 288, 297, § 1º, 312 e 313-

A, do CP, 90 da Lei n. 8.666/1993, art. 1º, § 1º, V e VI, da Lei n. 
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9.613/1998, c/c arts. 29 e 69 do CP. Conduta de emitir parecer em 

licitação. Vínculo subjetivo com o propósito delitivo. Ausência de 

descrição. Inépcia da denúncia. 3. Recurso em habeas corpus provido, 

para trancar a ação penal.

1. O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, 

somente é possível em caráter excepcional, quando se comprovar, de 

plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência 

de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de 

autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, por essa 

razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas 

na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de 

indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais 

constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos 

fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito 

sumário do mandamus.

2. Não obstante a descrição da sucessão de atos que culminaram 

na prática de vários crimes, no que toca ao paciente, a denúncia 

apenas aponta que ele emitiu parecer favorável, na qualidade de 

Assessor Jurídico da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu/

CE, sem nenhuma circunstância que o vincule, subjetivamente, ao 

propósito delitivo. Tal defi ciência, à evidência, prejudica o exercício da 

defesa, porquanto emitir pareceres faz parte da rotina de um advogado 

de ente público em âmbito administrativo, de forma que a descrição 

desse ato, por si só, não é sufi ciente para a confi guração de nenhum 

dos crimes imputados ao recorrente, o que revela, de forma patente 

e manifesta, a inépcia da exordial com relação a todos os crimes 

imputados ao recorrente.

3. Recurso em habeas corpus provido, para trancar a Ação Penal 

n. 5660-03.2012.8.06.0166, apenas com relação recorrente, em 

virtude da inépcia formal da denúncia, sem prejuízo de que outra seja 

oferecida, em obediência à lei processual.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro 
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Relator. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e 

Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator

DJe 24.5.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Trata-se de recurso em 

habeas corpus interposto por Robério Barbosa Lima, em benefício próprio, contra 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado como incurso nos arts. 

288, 297, § 1º, 312 e 313-A, do Código Penal, no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, 

no art. 1º, § 1º, incisos V e VI, da Lei n. 9.613/1998, c/c arts. 29 e 69 do 

Código Penal. Irresignada, a defesa impetrou prévio mandamus, pugnando pelo 

trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Contudo, a ordem foi 

denegada, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl . 295):

Processual Penal. Habeas corpus. Crimes contra a administração pública 

praticados em concursum delinquentum. Pedido de trancamento de ação 

penal e delimitação/individualização da tipificação penal. Impossibilidade 

de aprofundamento no mérito da causa. Writ denegado. Consoante amplo 

entendimento jurisprudencial, é inviável o trancamento de ação penal, por 

conduto do mandamus, quando se afi gura evidente a confi guração de crime em 

tese, que só através de exame aprofundado de todos os fatos e provas levadas à 

consideração do juízo a quo, e do contraditório, poderá delir-se. Ordem denegada.

No presente recurso, aduz o recorrente, em síntese, que foi denunciado 

“única e simplesmente pela emissão de parecer jurídico opinativo em licitação”, 

não tendo o Ministério Público lhe atribuído nenhuma outra conduta. 

“Com relação ao ora recorrente, então assessor jurídico, o denunciante não 

individualizou sua conduta, não disse em que consistiria sua ação ilícita, qual 

crime teria praticado, ou qual seria sua participação, pois é sabido que somente 

a adesão voluntária, objetiva (nexo causal) e subjetiva (nexo psicológico) à 

atividade ilícita de outrem cria o vínculo do concurso de pessoas”. Dessarte, 

conclui ser manifesta a atipicidade da conduta e a ausência de justa causa, 

cuidando-se de verdadeira responsabilidade objetiva. No mais, aponta a nulidade 

da decisão que recebeu a denúncia.
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Pugna, liminarmente, pela suspensão da ação penal e, no mérito, pelo seu 

trancamento.

A liminar foi indeferida, à e-STJ fl . 365, e o pedido de reconsideração, às 

e-STJ fl s. 374/375, pelo então Relator, Ministro Sebastião de Reis Júnior, sendo 

as informações prestadas às e-STJ 379/480, 594/603 e 605/693. Às e-STJ fl . 

718, o Ministro Sebastião Reis Júnior determinou a redistribuição do recurso 

ao Ministro Marco Aurélio Bellizze, em virtude da prevenção decorrente da 

Medida Cautelar n. 22.126/CE.

Às e-STJ fl s. 702/714, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil – CFOAB requereu seu ingresso como assistente do recorrente, o que 

foi deferido pelo Ministro Walter de Almeida Guilherme (Desembargador 

Convocado do TJ/SP), que sucedeu o Ministro Marco Aurélio Bellizze.

O Ministério Público Federal manifestou-se, às e-STJ fl s. 730/735, pelo 

não provimento do recurso, nos seguintes termos:

Recurso ordinário em habeas corpus. Trancamento da ação penal. Inépcia da 

denúncia. Inocorrência. Inexistência de constrangimento ilegal. 1. O Ministério 

Público denunciou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 288, 

297-§1º, 312-§1º e 313-A do CP, no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, e no art. 1º-V-VI 

da Lei n. 9.613/1998, porque, na qualidade de assessor jurídico, emitia pareceres 

jurídicos favoráveis à contratação de empresas do ramo da construção civil, 

constituídas por pessoas de um mesmo grupo familiar e por seus empregados, 

que concorriam simultaneamente em diversos procedimentos licitatórios do 

município de Senador Pompeu/CE, para fraudar o caráter competitivo dos 

certames. 2. Não procede a alegação de inépcia da denúncia. O Ministério 

Público, ao denunciar o recorrente, narrou sua participação nos crimes praticados, 

apontando indícios sufi cientes de materialidade e de autoria para justifi car a 

instauração da ação penal. 3. Não é necessário comprovar de modo cabal, no ato 

de ajuizamento da denúncia, a participação do recorrente no delito e o seu grau 

de culpabilidade, mas tão somente apresentar indícios sufi cientes para justifi car 

a abertura da persecução penal. A descaracterização desses indícios, nesta via 

processual, somente poderia ocorrer mediante revolvimento fático-probatório, 

o que é inviável na via eleita. 4. No caso dos autos, não ocorre qualquer das 

hipóteses autorizadoras do trancamento da ação penal. O acórdão recorrido 

consignou a existência de justa causa a autorizar o prosseguimento da ação 

penal, em razão da existência de indícios de participação do recorrente. Ademais, 

a denúncia revela a ocorrência de fatos típicos, porque as condutas do recorrente, 

em princípio, se ajustam aos elementos dos arts. 288, 297-§1º, 312-§1º e 313-A do 

CP, do art. 90 da Lei n. 8.666/1993, e do art. 1º-V-VI da Lei n. 9.613/1998. - Parecer 

pelo não provimento do recurso.
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Por fi m, em contato telefônico mantido com a Vara de origem, verifi quei 

que a Ação Penal ainda se encontra na fase de instrução processual.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): Como é cediço, o 

trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, somente é possível 

em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, 

a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a 

ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 

Justiça entendem que “o trancamento de inquérito policial ou de ação penal 

em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar 

provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto 

fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva 

da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da 

materialidade do delito” (RHC n. 43.659/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta 

Turma, julgado em 04.12.2014, DJe 15.12.2014).

Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação 

de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de 

inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois 

tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, 

ensejando revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com o 

rito sumário do mandamus.

Nesse sentido:

Penal e Processual. Sonegação fiscal. PIC no Ministério Público. Trancamento. 

Atipicidade. Revolvimento fático. Habeas corpus. Via inadequada. 1. O habeas corpus 

não se apresenta como via adequada ao trancamento de PIC - Procedimento de 

Investigação Criminal no Ministério Público, por conduta, em tese, tida como 

sonegação fi scal, à guisa de ausência de tipicidade (dolo), não relevada, primo 

oculi. 2. Intento, em tal caso, que demanda revolvimento fático-probatório, 

não condizente com a via restrita do writ. 3. Impetração não conhecida. (HC 

342.272/BA, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

15.03.2016, DJe 28.03.2016).
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No caso dos autos, o recorrente aponta a atipicidade das condutas 

imputadas e a ausência de justa causa para a ação penal, haja vista estar sendo 

processado “única e simplesmente pela emissão de parecer jurídico opinativo em 

licitação”. Dessa forma, mister se faz a transcrição da denúncia, a fi m de aferir a 

tipicidade da conduta bem como a existência ou não de justa causa.

Em virtude de serem 32 (trinta e dois) denunciados em 86 (oitenta e seis) 

laudas (e-STJ fl s. 607/691), serão transcritos apenas os trechos necessários à 

contextualização da investigação e aqueles que se referem às condutas imputadas 

ao recorrente:

Dos fatos

1. Exatamente no mês de outubro de 2008, o Ministério Público passou a 

investigar a atuação de empresas envolvidas em esquema criminoso de desvio 

de verbas públicas municipais e estaduais, instaurando o Procedimento de 

Investigação Criminal (PIC) n. 003/2009, em tramitação na PROCAP (documentos 

anexos), derivado de provocação advinda do Promotor de Justiça do comarca de 

Palmácia, Estado do Ceara, oportunidade em que se desenvolvia a denominada 

“Operação Antidesmonte” visando coibir a descontinuidade dos serviços essenciais 

prestados à coletividade após o término do processo eleitoral de 2008.

2. Tais investigações revelaram que as pessoas físicas acima identificadas 

constituíram empresas nos quais figuravam como sócios ou pessoas de um 

mesmo núcleo familiar, como é o caso dos promovidos Rodrigo Coelho Mota 

e Andreza de Abreu Sampaio Coelho Mota, que são casados entre si, e dos 

promovidos Raimundo Moraes Filho e Francisco Monte Morais, que são Irmãos, ou 

pessoas com fortes vínculos de subordinação, como Anisiane Dantas de Oliveira, 

Rodrigo Barbosa Menezes, Antônio Sérgio Freitas de Castro, Francisco Valberto de 

Oliveira, Claudiana Barbosa de Almeida e José Roberto Leandro dos Santos, que 

são de fato empregados do segundo Requerido, atuando como “laranjas” da 

organização criminosa.

3. As empresas assim constituídas servem de fachada para a atuação majoritária 

da empresa Falcon Construtora e Serviços Ltda, CNPJ n. 04.327.575/0001-74, de 

propriedade de Raimundo Morais Filho, mentor intelectual da forma de atuação 

de todas as empresas que integram o esquema criminoso.

4. Desta forma, a constituição de diversas empresas, em nome de pessoas 

ligadas diretamente a Raimundo Morais Filho, tinha como objetivo a “concorrência” 

concomitante em diversos procedimentos licitatórios nos Municípios cearenses e 

outros órgãos públicos integrantes do estrutura administrativa do Estado do 

Ceará, fraudando o caráter competitivo dos certames, para, posteriormente, 

apropriar-se de recursos públicos utilizados para aquisição de bens, ou viabilizar a 

apropriação por terceiras pessoas, inclusive agentes públicos, o que se denomina 

tecnicamente de Peculato e “Lavagem de Dinheiro”.
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5. A ação do grupo com a fi nalidade de fraudar procedimentos licitatórios 

dava-se da seguinte forma: (...)

Da Movimentação Financeira da Quadrilha.

6. No campo financeiro temos que as empresas Falcon Construções e 

Serviços Ltda, Daruma Construções e Empreendimentos Ltda e Exito Construções 

e Empreendimentos Ltda mantêm contas bancárias na rnesmc caêncic dc Caixa 

Econômica Federal - agência n. 668. que são movimentados por Raimundo Moraes 

Filho, líder da organização criminosa, verdade decorrente do relatório fornecido 

pelo Banco Central do Brasil ao Ministério Público. Estadual, anexo. (...).

Da Atuação da Quadrilha no Município de Senador Pompeu - Exercício de 2008.

Necessário delimitar a atuação da quadrilha que deixou reflexos na 

adiministração municipal de Senador Pompeu, como em dezenas de outros 

municípios, o que fazem desde 2004, merecendo destacar os esclarecimentos 

advindos com o depoimento prestado por Francisco de Oliveira Sousa, vereador, 

que, inicialmente, afi rmou: (...).

A conclusão inarredável diante da prova documental acostada é que o ingresso 

do servidor/denunciado Eduardo Teixeira Soares de Lima no serviço público do 

Município de Senador Pompeu foi decorrência de grave crime praticado em 

detrimento da administração pública, em conluio com membros da comissão de 

licitação que agiram com dolo intenso.

É impossível que se concretize o julgamento de procedimento licitatório 

na data de 15 de janeiro de 2007 quando as certidões e outros documentos 

apresentados pelos licitantes, como especifi cado acima, foram extraídos de sítios 

na internet na data de 16 de abril de 2007, ou seja, 91 (noventa e um) dias após o 

julgamento do certame.

Para afastar qualquer possibilidade de questionamento futuro, fruto de algum 

desentendimento entre os delinquentes, na mesma data, 15 de janeiro de 2007, 

providenciaram uma declaração de renúncia a qualquer prazo recursal previsto na 

lei n. 8.666193, fl . 74 do procedimento licitatório.

Lamentavelmente o crime narrado nesta oportunidade recebeu o aval do 

assessor jurídico do Município de Senador Pompeu, afi rmando no seu parecer de 

fl . 81, in verbis: “Somos favoráveis a Homologação e a adjudicação em favor do(s) 

licitante(s) Eduardo Teixeira Soares Lima, com valor total de R$ 24.000,00 (Vinte e 

Quatro Mil Reais). Por ter(em) apresentado(s) a(s) melhor(es) proposto(s) para a 

administração”.

O parecer do denunciado Robério Barbosa Lima, OAB.CE n. 17.486, não se 

caracteriza como mera manifestação para aprovação de minutas de editais e 

atos formais preliminares inerentes a qualquer procedimento licitatório, como 

ocorreu na fl . 34. Trata-se, na verdade, sobre questões meritórias que vinculou a 

administração municipal, lavrado após a feitura da ata de julgamento, portanto 
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quando já acostados aos autos os documentos de habilitação dos “licitantes”, 

importando em graves e sérios prejuízos ao Município de Senador Pompeu, como 

restará demonstrado.

Com efeito, a licitação, mesmo realizada com grosseiras fraudes foi 

homologada através de ato do denunciado Francisco Tarcido de Lima Baia que 

também subscreveu o contrato na qualidade de Secretário de Obras e Urbanismo 

de Senador Pompeu, nomeado para exercício do cargo através de ato formal do 

Prefeito Municipal Antônio Teixeira de Oliveira (Portaria n. 101-A/2005 - GAPRE, 

anexa).

Trata-se, então, de fraude direcionada para benefi ciar Eduardo Teixeira Soares 

de Lima, exatamente a pessoa que será, doravante, o elo entre a administração 

municipal de Senador Pompeu e a quadrilha liderada por Raimundo Moraes Filho, 

tudo com conhecimento prévio do Prefeito Municipal Antônio Teixeira de Oliveira 

e participação direta dos membros da comissão de licitação, Secretários e servidores 

municipais, todos irmanados no cometimento reiterado de crimes.

Por último, no dia 26 de dezembro de 2007, não satisfeito com a prática do 

delito acima descrito, Francisco Tarcido de Lima Baia autoriza a prorrogação 

do contrato até 31 de dezembro de 2008, fl. 100, vulnerando a administração 

municipal, obviamente, também se benefi ciando com os atos imorais.

Resumindo, a administração responsável pelos destinos do Município de 

Senador Pompeu e seu povo assegurou, por meio criminoso, a permanência até 

31 de dezembro de 2008 daquele que é o elo indispensável para prática de dezenas 

de crimes contra o patrimônio público, exatamente o engenheiro Eduardo Teixeira 

Soares de Lima, sem se descurar de outros crimes perpetrados pelos demais 

denunciados, mesmo antes de seu ingresso no serviço público municipal.

Mesmo tendo agido antes do ingresso do denunciado Eduardo Teixeira Soares 

de Lima na administração pública de Senador Pompeu, a quadrilha liderada por 

Raimundo Moraes Filho, superou, desta feita, qualquer obstáculo a sua atuação, 

especialmente quando se fazia necessário fraudar procedimentos licitatórios, 

alterar planilhas de medição de obras, atestar serviços não executados e 

administrar os repasses dos valores desviados da administração municipal para 

agentes públicos e particulares, o que foi feito com maestria através de Eduardo 

Teixeira Soares de Lima, com raríssimas exceções, destacando-se a participação 

direta, em algumas oportunidades, do Prefeito Municipal Antônio Teixeira de 

Oliveira.

Destarte, para demonstrar o prejuízo causado ao erário municipal faz-se 

necessário discorrer sobre cada um dos procedimentos licitatório realizados 

no exercício de 2008, especificamente aqueles que envolvem diretamente 

as empresas gerenciados por Raimundo Morais Filho cujos empenhos foram 

liquidados (pagos) com recurso proprio do Município de Senador Pompeu, 

deixando claro que a quadrilha saqueou, da mesma forma, os recursos federais 

que foram destinados ao Município de Senador Pompeu, razão pela qual os 

órgãos de controle externo (MPE, CGU, PF, MPF e RFB) atuaram conjuntamente.
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Agindo da forma acima descrita e considerando-se que as empresas são 

constituídas por sócios com vínculos familiares e de subordinação entre si, 

integrando verdadeira organização criminosa, o grupo agiu sem obstáculo na 

administração Municipal de Senador Pompeu.

Para melhor compreensão da atuação da quadrilha o Ministério Público 

Estadual optou por ajuizar as ações referente a cada exercício financeiro. 

destacando as empresas vencedoras dos processos licitatórios, como ocorreu 

cada um dos procedimentos e a real destinação dos recursos públicos desviados. 

iniciando pela empresa Falcon Construtora e Servições Ltda que supostamente 

“venceu” as seguintes licitações:

Convite n. 003/2008 - sou - processo licitatório anexo. (...).

Após a declaração de renúncia aos prazos recursais fi rmada pelos “1icitantes”, 

veio o parecer jurídico de mérito recomendando a HOMOLOGAÇÃO do 

procedimento, fi rmado pelo Assessor Jurídico da municipalidade, Bel. ROBÉRIO 

BARBOSA LIMA. OAB.CE n. 17.486. A homologação do certame e adjudicação 

do objeto à empresa Falcon Construtora e Serviços Ltda, declarada vencedora do 

certame licitatório, foram feitas pelo Secretário de Obras e Urbanismo Tárcido 

Francisco de Lima Baia, conforme ato presente às fl s. 92 do processo licitatório, 

anexo.

Celebrado o contrato surge a fase de execução da obra e realização de 

pagamentos, destacando-se, agora, a atuação do engenheiro da Prefeitura 

Municipal de Senador Rompeu Eduardo Teixeira Soares de Lima, exatamente 

no que se refere ao real destino dos recursos públicos, uma vez que era do 

conhecimento público que nenhuma das empresas licitantes jamais realizou 

qualquer obra no município de Senador Pompeu, conforme, ainda, depoimento 

prestado pelo vereador Francisco de Oliveira Sousa.

(...).

Convite n. 007/2008 - (...).

Convite n. 010/2008 - (...).

Convite n. 015/2008 - (...).

Convite n. 012/2008 - (...).

Convite n. 013/2008 - processo licitatório anexo. (...).

A comissão de licitação considerou a proposta da empresa Daruma como 

sendo da empresa Êxito. A irresponsabilidade recebeu parecer do Assessor 

Jurídico da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. Bel. ROBERIO BARBOSA 

LIMA, que, a exemplo dos demais criminosos, não percebeu o “equívoco”, 

recomendando meritoriamente a HOMOLOGAÇÃO e a ADJUDICAÇÃO em favor 

da licitante PRATIKA INCORPORAÇÕES LTDA.

A empresa Êxito apresentou a documentação de habilitação, no entanto, 

não apresentou proposta de preços, por outro lado, a empresa Daruma não 
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apresentou a documentação de habilitação, mas apresentou proposta de preços. 

Consequentemente, a comissão de licitação considerou os valores apresentados 

na proposta da Daruma como sendo da empresa Êxito. Desta forma, resta 

caracterizada a frustração do caráter competitivo e a demonstração inequívoca 

de que o processo licitatório não passou de grosseira “montagem”, onde a 

comissão de licitação sequer observou os procedimentos mínimos necessários 

para existência formal do certame. (...).

Convite n. 017/2008 - (...).

Convite n. 002/2008 - (...).

Convite n.010/2008 - (...).

Convite n. 007/2008 - (...).

Convite n. 020/2008 - processo licitatório anexo. (...).

A homologação do certame e adjudicação do objeto à empresa Daruma 

Construções e Empreendimentos Ltda, declarada vencedora do certame licitatório, 

foram feitas pelo Secretário de Obras e Urbanismo Tarcisio de Souza Cavalcante 

conforme ato presente às fl s. 112 do processo, o que se deu após a convalidação 

das ilegalidades através de parecer jurídico da lavra do Bel. ROBERIO 

BARBOSA LIMA, OAB.CE n. 17.486, fl . 110, também denunciado. Os processos 

de pagamento anexos revelam que a administração municipal realizou dois 

pagamentos supostamente à empresa Daruma Construções e Empreendimentos 

Ltda, distribuídos da seguinte forma: (...).

Dos Demais Elementos de Prova. (...).

Observa-se a gravidade da situação quando o Prefeito Municipal Antônio 

Teixeira de Oliveira, ao invés de proteger o patrimônio do povo, optou 

por considerar como verdade absoluta um relatório firmado por servidores 

subalternos, obviamente porque favorável aos integrantes da quadrilha instalada 

no seio da administração de Senador Pompeu, nomeados por ato seu (Prefeito), 

além de alterar a verdade dos fatos e documentos que estão sob sua guardo 

em razão do cargo, sem se descurar que tal relatório é um álibi utilizado em seu 

proveito pessoal.

E mais, vários dos agentes públicos ora denunciados fi guram como doadores 

da campanha eleitoral do Prefeito Antônio Teixeira de Oliveira, eleição de 2008, 

época do cometimento do saque aos cofres públicos narrados nesta denúncia, 

destacando-se: Aila Maria Jorge Holanda, Francisco Adriano Costa Souza, Ligia 

Gardenia Magalhaes de Brito, Luiz Flavio Mendes de Carvalho, Luzia Lucelia R. de 

Carvalho, Miguel Alves de Almeida e Roberio Barbosa de Lima, como consta do 

sítio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com cópia anexa. (...).

A atitude acima reproduzida se caracteriza como mais uma agressão ao 

patrimônio do povo e se reveste de verdadeiro símbolo à impunidade, não fosse o 

desiderato de interferir de forma gravosa na apuração isenta da verdade dos fatos 
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e produzir provas em proveito próprio e de terceiros investigados, falseando ou 

ignorando a realidade posta.

Ademais, é prova inequívoca de que, no exercício do cargo de Prefeito 

Municipal e mantendo como seus assessores diretos (Secretários) pessoas 

envolvidas nos crimes descritos. Antônio Teixeira de Oliveira interfere nos atos 

investigatórios, consequentemente altera verdade documental e contábil da 

administração pública, difi cultando sobremaneira a instrução processual a ser 

protegida com a urgência que o caso reclama.

Destarte, Excelência, ocorrendo pagamentos a empresas na forma acima 

descrita e que em alguns casos o próprio gestor autorizou, mesmo sabendo 

que as obras não eram executadas pelas contratadas, como consta da confi ssão 

das pessoas presas temporariamente, significa, como provado, descaso com 

a administração público municipal, envolvimento com o crime organizado 

motivando sérios e irreparáveis prejuízos ao erário da coletividade.

Por fi m, é oportuno registrar a ousadia da quadrilha liderada por Raimundo 

Moraes Filho, que expõe até mesmo a segurança dos documentos públicos 

emitidos através Poder Judiciário e Cartórios do interior do Estado, uma vez 

que, na sede da empresa Falcon Construtora e Serviços Ltda, escritório do crime 

organizado, e em poder dos promovidos foi apreendida grande quantidade 

de Selos de Autenticação e Reconhecimento de Firma, oriundos de cartórios 

interioranos, e, assim, os integrantes da quadrilha autenticavam documentos, 

reconheciam assinaturas ideologicamente falsas, o que é possível ter ocorrido 

quando da alteração feita no quadro societário da empresa Exito Construções. e 

Empreendimentos Ltda, como explicitado no depoimento prestado por Tania Cleia 

de Sousa Damasceno, na sede do PROCAP. (...).

Da Individualização das Condutas

Formado o grupo que agiria no seio das administrações municipais, teve início 

o processo de apropriação e desvio de valores públicos, tudo com o participação 

direto dos denunciados, fatos comprovados através de farta prova documental.

Com efeito, a prova acostada aponta para prática de crimes contra a 

administração pública, com dolo intenso, em face dos denunciados Raimundo 

Morais Filho, Francisco Monte Morais, Rodrigo Coelho Mota, Andreza de Abreu 

Sampaio Coelho Mota, Rodrigo Barbosa Menezes, José Roberto Leandro dos Santos, 

Anisiane Dantas de Oliveira, Antônio Sérgio Freitas de Castro e Luana Silva Braga, 

que concorreram diretamente para que servidores e terceiros incorporassem ao 

patrimônio particular valores integrantes do acervo patrimonial do Município 

de Senador Pompeu/CE, mediante fraude em procedimentos licitatórios, 

falsidade ideológica, peculato, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, 

com celebração de contratos ilegais, tudo isso com importante e signifi cativa 

participação de servidores públicos municipais e estaduais.
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De igual modo, os servidores públicos de Senador Pompeu Luis Flavio 

Mendes de Carvalho, Tárcido Francisco de Lima Baia, Miguel Alves de Almeida, Jose 

Dalvanir Bezerra de Almeida, Tarcisio de Souza Cavalcante, Luzia Luicélia Saraiva 

Ribeiro, Maria Lindalva de Oliveira Alencar, Francisco Adriano Costa Sousa, Ligia 

Gardénia Magalhães de Brito e Antônia Eremita Teixeira de Oliveira, que exercendo 

funções relevantes na administração municipal. concorreram diretamente para 

concretização das condutas delituosas, assinando contratos e procedendo a 

lançamentos contábeis falsos, ilegais e criminosos, certificando e inserindo 

declaração falsa sobre fato juridicamente relevante, concorrendo diretamente 

para cometimento dos crimes de peculato, falsidade ideológica, inserção de 

dados falsos no banco de dados da administração pública, fraude ao processo 

licitatório e favorecendo a lavagem de dinheiro, e viabilizando o enriquecimento 

ilícito próprio e de terceiros, todos agindo com dolo intenso, pois conhecedores 

da ilicitude de suas condutas, Aila Maria Jorge Holanda, Paulo Antonio Nogueira 

Júnior, Antônio Marcos Holanda Neri e José Cristiano Vitoriano Costa, integrantes da 

comissão de licitação à época dos fatos fi guram como responsáveis diretos pelas 

fraudes perpetradas contra a administração pública, violando frontalmente os 

termos da Lei n. 8.666/1993, sem se descurar de que suas ações viabilizaramn ou 

permitiram a prática dos demais delitos.

Os engenheiros Elmo Roberto Belchior Aguiar, CREA n. CE0890/D e Francisco 

Morais e Silva Filho, CREA n. 618D, Antônio Clodoaldo Batista da Cruz, CREA n. 

8970/D - CE e Raimundo Nonato Cordeiro Moreira, CREA n. 13.1971D, atestaram 

falsamente fato relevante para administração público, fazendo constar nos 

propostas de preços das obras públicas dados absolutamente inverídicos, 

especialmente no que se refere à execução dos serviços através das empresas 

“contratadas”, sendo importante esclarecer que suas condutas são determinantes 

para efetivação do desvio de recursos públicos. Sobre tal aspecto da ilicitude 

destacamos que todos são integrantes da organização criminosa, razão pela qual 

suas condutas não se restringiram ao Município de Senador Pompeu, como resta 

provado.

Eduardo Teixeira Soares de Lima, como repisado, e peça fundamental na 

prática dos crimes acima descritas, fi gurando como elo entre o grupo organizado 

liderado por Raimundo Morais Filho e a administração de Senador Pompeu, 

participando ativamente da fraude nos procedimentos licitatórios, utilizando sua 

conta corrente para fi ns de lavagem de dinheiro, locupletando-se com recursos 

públicos desviados, atestando falsamente a execução de obras públicas, enfi m, 

vilipendiando o patrimônio público.

Seu ingresso no serviço público do município de Senador Pompeu foi 

decorrência de fraude (crime) que se perpetuou de maneira a contaminar vários 

setores da administração, uma vez que atua como engenheiro responsável pela 

elaboração dos projetos de engenharia e pela fi scalização das obras públicas.
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Figura como elemento de confi ança do Prefeito Municipal a ponto de superar 

a comissão de licitação, Secretários Municipais e o próprio Prefeito Municipal, fato 

revelado através dos e-mails trocados com os integrantes do grupo liderado por 

Raimundo Morais, afi rmando, em algumas oportunidades. o seguinte: “preciso 

dos notas fi scais para empenhar...” Os e-mails extraídos dos computadores da 

empresa Falcon através de perícia realizada pela Polícia Federal, ora acostados, 

demonstra o veracidade da acusação.

Por fi m, é necessário repetir, Eduardo Teixeira Soares de Lima é engenheiro 

responsável pela construção da residência particular do Prefeito de Senador 

Pompeu, Antônio Teixeira de Oliveira, “mistura” de caráter criminoso e 

absurdamente prejudicial aos interesses da administração.

Antônio Teixeira de Oliveira, Prefeito Municipal de Senador Pompeu, praticou 

diretamente fatos rotulados como crimes, assinando cheques destinados 

a empresas inidôneas, viabilizando o desvio de recursos públicos através do 

engenheiro da Prefeitura Municipal Eduardo Teixeira Soares de Lima, utilizando, 

inclusive, os serviços deste servidor público na construção de sua residência 

particular, fatos confessados sem cerimônia quando de seu interrogatório na sede 

da Procuradoria dos Crimes Contra a Administração Pública – PROCAP, além de se 

benefi ciar fi nanceiramente, segundo prova acostada aos autos.

A promiscuidade do Gestor Municipal vai além e alcança a elaboração de 

prova em proveito próprio e dos demais integrantes da quadrilha, a exemplo 

do relatório elaborado pela “Comissão Processante”, encaminhado ao Ministério 

Público e ora anexado, sempre agindo de maneira a difi cultar a investigação 

e inocentar, na via administrativa, servidores corruptos e ímprobos, fato que 

justifi ca o decreto de sua custódia preventiva e afastamento do cargo, única 

forma de proteger o patrimônio público e a administração processual, ambos 

severamente maculados.

Com efeito, em face da materialidade e indícios de autoria recolhidos à exaustão 

nos autos, os denunciados violaram, na forma das condutas individualizadas, de 

forma livre e consciente, os tipos previstos no artigo 288 (formação de quadrilha), 

artigo 297, § 1º, (falsifi cação de documento público), Art. 312, § 1º (peculato) e 313-

A (inserção de dados falsos em sistema de informações), todos do Código Penal, Art. 

90 da Lei n. 8.666/1993 e no artigo 1º, § 1º, incisos V e VI da Lei n. 9.613, de 3 de 

março de 1998, (lavagem de dinheiro) todos combinados com os artigos 29 e 69, 

do Código Penal:

- por terem se associado de maneira estável para fraudar o caráter competitivo 

de licitações, falsificarem documentos, desviar recursos públicos e ocultar e 

dissimular o destino dos recursos originados dos crimes já citados, incidem no art. 

288 do Código Penal;

- por terem frustrado e fraudado o caráter competitivo de procedimentos 

licitatórios de maneira reiterada no Município de Senador Pompeu, incidem no 

art. 90 da Lei n. 8.666/1993 c/c com art. 71 do Código Penal;



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

736

- por terem desviado e se apropriado de recursos públicos estaduais através de 

variadas condutas acima descritas, incidem no art. 312 do Código Penal (Art. 1º, 

incisos I e II, do Dec. Lei n. 201/1967 - Antônio Teixeira de Oliveira) na forma do art. 

29, aqueles que não são servidores públicos c/c art. 71;

- por falsifi carem, materialmente e ideologicamente, e usarem de maneira 

reiterada vários documentos públicos e privados falsos como notas fiscais, 

recibos, contratos sociais, selos de autenticação, documentos de procedimentos 

licitatórios, dentre outros, incidem nos arts. 297, 298, 299 e 304 do Código Penal 

c/c art. 71:

- por utilizarem-se de organização criminosa para reiteradamente ocultarem 

e dissimularem a natureza e a origem de valores e bens provenientes de crimes 

contra a Administração Pública, incidem no art. 10, V e VII, da Lei n. 9.613/1998, in 

verbis: (...).

Os fatos aqui narrados justificam pronto enfrentamento por parte do 

Poder Judiciário Estadual, como único capaz de restabelecer a normalidade 

administrativa no Município de Senador Pompeu/CE.

Da Culpabilidade

A culpabilidade dos agentes pode ser aferida pela intenção, ou pelo 

menosprezo dos denunciados em vulnerar a administração pública municipal 

de Senador Pompeu, apropriando-se de dinheiro público em proveito próprio 

ou alheio, ordenando o pagamento de despesas tora das regras financeiras 

pertinentes, inserindo informação falsa em documentos oficiais para criar 

obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, inserindo 

dados falsos no banco de dados da administração pública, ocultando a origem, 

localização e movimentação de bens e valores provenientes de crimes contra a 

Administração Público, fraudando processos licitatórios, tudo isso em verdadeira 

societas sceleris.

(...).

Após a leitura atenta da inicial acusatória, por mais de uma vez, verifi co 

que, em 86 (oitenta e seis) laudas de denúncia, o nome do recorrente apareceu 

5 (cinco) vezes. Em um primeiro momento, ao se tecer esclarecimentos sobre a 

atuação da quadrilha no Município de Senador Pompeu/CE, considerou-se que 

(e-STJ fl s. 17/18):

O parecer do denunciado Robério Barbosa Lima, OAB.CE n. 17.486, não se 

caracteriza como mera manifestação para aprovação de minutas de editais e 

atos formais preliminares inerentes a qualquer procedimento licitatório, como 

ocorreu na fl . 34. Trata-se, na verdade, sobre questões meritórias que vinculou a 

administração municipal, lavrado após a feitura da ata de julgamento, portanto 

quando já acostados aos autos os documentos de habilitação dos “licitantes”, 
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importando em graves e sérios prejuízos ao Município de Senador Pompeu, como 

restará demonstrado.

Dessarte, passou-se a descrever as atuações do recorrente.

No Processo licitatório Convite n. 3/2008, o recorrente, como assessor 

jurídico da municipalidade, apresentou parecer jurídico de mérito recomendando 

a homologação do procedimento (e-STJ fl . 20).

No processo licitatório Convite n. 13/2008, o recorrente, como assessor 

jurídico da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu,/CE “a exemplo dos 

demais criminosos, não percebeu o “equívoco”, recomendando meritoriamente a 

homologação e a adjudicação em favor da licitante Pratika incorporações Ltda” 

(e-STJ fl . 43).

No processo licitatório Convite n. 20/2008, o recorrente, como assessor 

jurídico da municipalidade, apresentou parecer jurídico a favor da “homologação 

do certame e adjudicação do objeto à empresa Daruma construções e 

empreendimentos Ltda, declarada vencedora do certame licitatório” (e-STJ fl . 

65).

Consignou-se, ainda, que o recorrente aparece como doador da “campanha 

eleitoral do Prefeito Antônio Teixeira de Oliveira, eleição de 2008, época do 

cometimento do saque aos cofres públicos narrados nesta denúncia”, conforme 

consta do sítio do Tribunal Superior Eleitoral (e-STJ fl . 73).

Por fi m, ao se individualizar as condutas de todos os denunciados, às e-STJ 

fl . 78, o nome do recorrente não foi citado, sendo, no entanto, denunciado como 

incurso nos arts. 288, 297, § 1º, 312 e 313-A, do Código Penal, no art. 90 da Lei 

n. 8.666/1993, no art. 1º, § 1º, incisos V e VI, da Lei n. 9.613/1998, c/c arts. 29 

e 69 do Código Penal.

Dessa forma, revela-se manifesta a inépcia da inicial acusatória. Com efeito, 

não obstante a descrição da sucessão de atos que culminaram na prática dos 

vários crimes trazidos na exordial, no que toca ao paciente, a denúncia apenas 

aponta que ele emitiu parecer favorável, na qualidade de Assessor Jurídico da 

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu/CE, sem nenhuma circunstância que 

o vincule, subjetivamente, ao propósito delitivo.

Tal defi ciência, à evidência, prejudica o exercício da defesa, porquanto 

emitir pareceres faz parte da rotina de um advogado de ente público em âmbito 

administrativo, de forma que a descrição desse ato, por si só, não é sufi ciente 

para a confi guração de nenhum dos crimes imputados ao recorrente, o que 
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revela, de forma patente e manifesta, a inépcia da exordial com relação a todos 

os crimes imputados ao recorrente.

Nesse sentido, são inúmeros os precedentes desta Corte:

Habeas corpus. Questão preliminar. Pedido de assistência formulado pelo 

Conselho Federal da OAB. Indeferimento. Mérito da impetração. Ação penal originária 

no Tribunal de Justiça. Crime de dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em 

lei. Elemento subjetivo. Dolo específico de lesar o patrimônio público. Denúncia 

que apenas afirma que os pacientes emitiram parecer no procedimento que 

culminou na dispensa de licitação. Inépcia da inicial reconhecida. Constrangimento 

ilegal confi gurado. Trancamento da ação penal em relação aos pacientes. Ordem 

concedida. 1. A pretendida intervenção, em sede de habeas corpus, seja na 

qualidade de assistente ou de amicus curiae, além de não possuir amparo legal, é 

refutada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal 

de Justiça. Assim, não obstante a impetração tenha por escopo o trancamento 

da ação penal em relação a dois advogados inscritos nos quadros da Ordem dos 

Advogados do Brasil, por ter sido formulado em sede de habeas corpus, a hipótese 

é de indeferimento do pedido de ingresso do Conselho Federal da OAB na 

qualidade de assistente dos pacientes. 2. É assente a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que o trancamento de ação penal em sede de habeas corpus constitui 

medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a 

necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a 

ocorrência de causa extintiva da punibilidade, a inexistência de indícios da autoria 

ou prova da materialidade delitiva, ou ainda, a inépcia da exordial acusatória. 

3. Não obstante a ausência de disposição legal expressa, a jurisprudência desta 

Corte e do Supremo Tribunal Federal é fi rme no sentido de que o tipo penal 

inscrito no art. 89 da Lei n. 8.666/1993 exige “o prejuízo ao erário e a fi nalidade 

específi ca de favorecimento indevido como necessários à adequação típica - INQ 

2.616, relator min. Dias Toff oli, Tribunal Pleno, julgado em 29.5.2014” (AP 683/MA, 

Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.3.2017). Dessa forma, a denúncia 

deve especifi car, ao menos de forma sucinta, atos ou circunstâncias concretas que 

denotem a intenção dos agentes em elidir o procedimento licitatório em prejuízo 

do erário. 4. Hipótese em que a exordial acusatória, embora descreva a sucessão 

de atos que culminaram na dispensa de licitação, no que toca aos pacientes, 

apenas aponta que eles emitiram pareceres na qualidade de Procurador-Geral 

e Consultor Jurídico municipal, sem nenhuma circunstância que os vinculem, 

subjetivamente, ao propósito delitivo, revelando-se inepta a denúncia. 5. Em 

denúncia similar à presente, em outra ação penal proposta contra os mesmos 

pacientes, decorrente de outro contrato com suposta dispensa irregular de 

licitação, a Sexta Turma desta Corte determinou o trancamento da ação por 

inépcia da denúncia (HC 377.430/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 

Sexta Turma, DJe 19.12.2016). 6. Ordem de habeas corpus concedida para cassar 

a decisão que recebeu a denúncia, apenas em relação aos pacientes, ante o 
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reconhecimento da inépcia da inicial acusatória, sem prejuízo de que outra seja 

apresentada em obediência à lei processual. (HC 377.453/RJ, da minha relatoria, 

Quinta Turma, julgado em 28.03.2017, DJe 05.04.2017)

Recurso em habeas corpus. Dispensa de licitação fora das hipóteses previstas 

em lei. Elemento subjetivo especial. Intenção de lesar o patrimônio público. Efetivo 

prejuízo ao erário. Dolo específi co não indicado. Recurso provido. 1. Consoante o 

entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir da APn 

n. 480, para a imputação do delito previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993 é 

necessária a demonstração do dolo específico de causar dano ao erário e a 

confi guração do efetivo prejuízo ao patrimônio público. 2. Conforme disposto no 

art. 133 da Carta Magna, “O advogado é indispensável à administração da justiça, 

sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profi ssão, nos 

limites da lei”, sendo possível sua responsabilização penal apenas se indicadas 

circunstâncias concretas que o vinculem, subjetivamente, ao propósito delitivo. 

3. Na espécie, o Ministério Público estadual, em sua peça acusatória, imputou 

aos recorrentes a conduta delitiva em análise, alicerçado tão somente no 

desempenho tópico da função pública por eles exercida - ao elaborarem parecer 

acerca da possibilidade de não realização de processo licitatório - sem demonstrar 

a vontade de provocar lesão ao erário, tampouco a ocorrência de prejuízo. 4. 

Recurso provido para reconhecer a atipicidade da conduta perpetrada pelos 

recorrentes e trancar, ab initio, o processo movido contra ambos. (RHC 46.102/

RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.10.2016, DJe 

10.11.2016)

Habeas corpus. Dispensa indevida de licitação (art. 89, caput, c/c o art. 84, 

§ 2º, da Lei n. 8.666/1993). Writ substitutivo de recurso especial. Não cabimento. 

Conhecimento. Impossibilidade. Pretensão de trancamento da ação penal. 

Excepcionalidade na via eleita. Alegação de inépcia da denúncia, atipicidade da 

conduta e ausência de justa causa. Pacientes responsáveis pela emissão do parecer 

favorável à dispensa de licitação. Descrição do indispensável nexo causal entre a 

conduta imputada e a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Ausência. 

Demonstração do vínculo entre os denunciados e os demais corréus que procederam 

de forma indevida. Inexistência. Óbice ao exercício do contraditório e da ampla 

defesa. Descrição da intenção dos agentes em lesar o erário e o efetivo prejuízo. 

Ausência. Constrangimento ilegal evidenciado. 1. O Supremo Tribunal Federal 

e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a 

utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja 

o recurso próprio ou mesmo a revisão criminal, salvo em situações excepcionais. 

Precedentes. 2. Apesar de se ter solidificado o entendimento no sentido da 

impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso 

cabível, este Superior Tribunal analisa, com a devida atenção e caso a caso, 

a existência de coação manifesta à liberdade de locomoção, não tendo sido 

aplicado o referido entendimento de forma irrestrita, de modo a prejudicar 
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eventual vítima de coação ilegal ou abuso de poder e convalidar ofensa à 

liberdade ambulatorial. 3. Esta Corte pacificou o entendimento de que o 

trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, 

cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a 

extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de provas da existência do 

crime e de indícios de autoria. 4. No caso, o Ministério Público Federal atribuiu 

aos acusados a conduta de colaborar para a dispensa indevida de licitação, fora 

das hipóteses legais, apenas pelo fato de eles serem os Procuradores Federais 

responsáveis pela emissão do parecer favorável à dispensa de licitação reputada 

ilegal, deixando-se de se descrever o necessário nexo causal entre a conduta atribuída 

e a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal. 5. Sem a mínima menção 

à atuação ou contribuição dos acusados na empreitada criminosa, imputou-se-

lhes a ocorrência do fato delituoso, consubstanciando-se exclusivamente na 

função exercida por eles, situação que impossibilita o exercício do contraditório 

e da ampla defesa. 6. Não se demonstrou também de que forma a dispensa da 

licitação confi gurou o crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993. Não fi cou 

nítida na inicial acusatória a intenção dos agentes em lesar os cofres públicos, 

tampouco a ocorrência de prejuízo. Em outras palavras, não há na inicial ofertada 

pelo Parquet menção à ocorrência de dolo específi co ou de dano ao erário. 7. 

Conforme entendimento pacifi cado nesta Corte, para a confi guração do crime 

previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, devem fi car demonstradas a intenção 

dos agentes em lesionar os cofres públicos e a existência de dano ao erário (APn 

n. 480/MG, Relator p/ o acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe 15.6.2012). 8. 

Impetração não conhecida. Concessão de ordem de habeas corpus de ofício, para 

declarar a inépcia da inicial acusatória e, por conseguinte, a nulidade de todo o 

processo em relação aos pacientes, ressalvada a possibilidade de oferecimento 

de nova denúncia com a correta individualização das ações a eles atribuídas que 

efetivamente possam ter contribuído para a prática delituosa, ensejando, desse 

modo, o exercício da ampla defesa. (HC 233.619/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis 

Júnior, Sexta Turma, julgado em 05.06.2014, DJe 27.06.2014)

Recurso ordinário em habeas corpus. Denúncia. Art. 89 da Lei n. 8.666/1993. 

Procuradores municipais. Simples emissão e aprovação de parecer jurídico opinando 

pela dispensa de procedimento licitatório. Imunidade do advogado. Atipicidade da 

conduta. Ausência de qualquer elemento indiciário válido. Trancamento. Recurso 

provido. 1. Recorrentes denunciados juntamente com outros 10 corréus como 

incursos no art. 89, caput, da Lei n. 8.666/1993, pois teriam colaborado com 

dispensa indevida de licitação para realização de obra pública, benefi ciando a 

empresa contratada em R$ 21.607.812,96 (vinte e um milhões, seiscentos e sete 

mil, oitocentos e doze reais e noventa e seis centavos). 2. Resta evidenciada a 

atipicidade das condutas dos Recorrentes, uma vez que foram denunciados 

apenas pela simples emissão e suposta aprovação de parecer jurídico, sem 

demonstração da presença de nexo de causalidade entre a conduta a eles 

imputada e a realização do fato típico. 3. O regular exercício da ação penal - que 
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já traz consigo uma agressão ao status dignitatis do acusado - exige um lastro 

probatório mínimo para subsidiar a acusação. Não basta mera afi rmação de ter 

havido uma conduta criminosa. A denúncia deve, ainda, apontar elementos, 

mínimos que sejam, capazes de respaldar o início da persecução criminal, sob 

pena de subversão do dever estatal em inaceitável arbítrio. Ausente o requisito 

indiciário do fato alegadamente criminoso, falta justa causa para a ação penal. 4. 

Recurso provido para trancar a ação penal em tela somente em relação aos ora 

Recorrentes. (RHC 39.644/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

17.10.2013, DJe 29.10.2013)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso em habeas corpus, para trancar 

a Ação Penal n. 5660-03.2012.8.06.0166, apenas com relação recorrente, em 

virtude da inépcia formal da denúncia, sem prejuízo de que outra seja oferecida, 

em obediência à lei processual.

É como voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 70.222-SP (2016/0112312-2)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Recorrente: Hamilton Lorençatto

Recorrente: Antonio Enes Júnior

Advogados: Ralph Tortima Stettinger Filho e outro(s) - SP126739

Th iago Amaral Lorena de Mello - SP240428

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo

EMENTA

Recurso ordinário em habeas corpus. Quadrilha e admissão de 

modifi cação contratual em favor do adjudicatário durante a execução 

do contrato sem autorização em lei. Inépcia da denúncia. Ausência 

de descrição das condutas dos acusados. Ampla defesa prejudicada. 

Constrangimento ilegal evidenciado.

1. O devido processo legal constitucionalmente garantido deve ser 

iniciado com a formulação de uma acusação que permita ao acusado o 
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exercício do seu direito de defesa, para que eventual cerceamento não 

macule a prestação jurisdicional reclamada.

2. No caso dos autos, da leitura da exordial constata-se que o 

Ministério Público deixou de descrever qualquer conduta comissiva 

ou omissiva atribuível aos recorrentes apta a configurar a sua 

responsabilidade criminal pelos crimes de quadrilha e de admissão de 

vantagem em favor do adjudicatário durante a execução do contrato 

celebrado com o Poder Público.

3. No tocante à quadrilha, depreende-se que o órgão ministerial 

limitou-se a asseverar que os acusados, agindo em concurso de pessoas 

caracterizado pela divisão de tarefas e atuação conjunta visando ao 

fi m comum, associaram-se para a prática de crimes, deixando de 

demonstrar a estabilidade ou a permanência do vínculo entre eles, ou 

mesmo o papel de cada um deles no grupo criminoso.

4. Quanto ao crime contra a Lei de Licitações, tem-se que 

a acusação apenas afirmou que um dos recorrentes autorizou a 

substituição de alguns produtos da cesta natalina objeto do contrato, 

não mencionando, em momento algum, os prejuízos causados aos 

cofres públicos, ou mesmo a intenção dos increpados em danifi car o 

erário municipal.

5. Se a denúncia é natimorta, preferível que se passe desde logo 

o competente atestado de óbito, porque não há lugar maior para o 

extravasamento dos ódios e dos rancores do que a defl agração de uma 

actio poenalis contra pessoa reconhecidamente inocente.

6. Com o reconhecimento da inaptidão da peça vestibular em 

tela, resta prejudicado o exame da alegada falta de justa causa para a 

persecução penal.

7. Recurso provido para declarar a inépcia da denúncia 

ofertada contra os recorrentes nos autos da Ação Penal n. 1006671-

34.2015.8.26.0604, estendendo-se os efeitos da decisão ao corréu em 

idêntica situação no tocante ao crime de quadrilha.

ACÓRDÃO

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

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
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taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, 

Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 14 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 20.9.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus 

com pedido liminar interposto por Hamilton Lorençatto e Antonio Enes Júnior 

contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, no julgamento do HC n. 2237346-45.2015.8.26.0000.

Noticiam os autos que os recorrentes foram denunciados pela suposta 

prática dos delitos descritos nos artigos 92, caput, da Lei n. 8.666/1993 e 288, 

caput, do Código Penal.

Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou prévio writ na 

origem, cuja ordem foi denegada.

Sustentam os patronos dos recorrentes que a denúncia seria inepta quanto 

ao delito de associação criminosa, ao argumento de que não teria descrito 

adequadamente as suas elementares.

Alegam que para a caracterização do crime em questão seria necessária a 

união de mais de duas pessoas, além da prática de mais de um fato ilícito, o que 

não estaria narrado na inicial acusatória.

Ressaltam que a incoativa conteria um texto padrão, limitando-se a 

transcrever o tipo penal do artigo 288 do Estatuto Repressivo, impossibilitando 

a ampla defesa dos réus.

Asseveram que a persecução penal careceria de justa causa quanto ao ilícito 

disposto no artigo 92 da Lei de Licitações, pois não haveria comprovação do 

prejuízo causado ao erário, o dolo específi co dos agentes e o proveito por eles 

auferido, inexistindo indícios de que teriam praticado a mencionada infração 

penal.
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Argumentam que, em atenção ao princípio da subsidiariedade, uma 

conduta considerada lícita nas esferas administrativa e cível não poderia 

caracterizar um delito no âmbito penal.

Requerem o provimento da insurgência para que a ação penal seja trancada 

por inépcia da denúncia quanto ao artigo 288 do Código Penal, bem como pela 

falta de justa causa quanto ao crime previsto no artigo 92 da Lei de Licitações.

Contra-arrazoado o reclamo (e-STJ fl s. 709/716), os autos ascenderam a 

esta Corte Superior de Justiça, tendo a liminar sido indeferida, nos termos da 

decisão de fl s. 725/726.

O Ministério Público Federal, à fl . 734, ratifi cou as contrarrazões do 

Ministério Público Estadual, manifestando-se pelo desprovimento do 

inconformismo.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): Por meio deste recurso ordinário 

constitucional, pretende-se, em síntese, que o processo criminal em exame seja 

trancado.

Segundo consta da denúncia, com o término do convênio celebrado entre 

a Associação dos Servidores Públicos de Sumaré e o Município, foi necessário 

proceder à adquisição de cestas natalinas, em atenção ao disposto na Lei 

Municipal 5.474/2013.

Visando a garantir que a empresa Golden Food Comércio e Exportação de 

Alimentos Eireli, pessoa jurídica de direito privado pertencente ao corréu Th iago 

Bertti sagrasse vencedora do certame, todos os acusados se associaram para 

cometer crimes contra a Lei de Licitações (e-STJ fl . 38).

Após a vitória da Golden Food Comércio e Exportação de Alimentos Eireli 

no pregão presencial realizado, do qual participaram apenas 2 (duas) empresas, 

sobreveio a análise da amostra dos produtos contidos na proposta vencedora, 

tendo a comissão de licitação aprovado os alimentos apresentados na mesma 

data, qual seja, 1.12.2014 (e-STJ fl s. 38/39).

No dia 3.12.2014 o resultado do pregão foi homologado, tendo o corréu 

Th iago Bertti peticionado nos autos do procedimento licitatório requerendo a 

substituição de determinados itens da cesta natalina, sob o argumento de que a 
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sua produção estaria suspensa por questões técnicas, o que foi autorizado pelo 

recorrente Antonio (e-STJ fl s. 39/40).

Os recorrentes afi rmaram que checaram a informação trazida pelo corréu 

Th iago, obtendo a confi rmação, por meio de e-mails, que o rocambole não 

estava mais na linha de produção, ao passo que os demais produtos estavam em 

falta no mercado (e-STJ fl . 40).

Contudo, os fabricantes dos produtos substituídos asseveraram não possuir 

relações comerciais com a empresa Golden Food, não tendo recebido qualquer 

pedido de compra de seus alimentos (e-STJ fl . 40).

A empresa Lua Nova Indústria e Comércio Alimentício Ltda, fabricante 

do rocambole da marca Panco, noticiou que o seu produto saiu de produção 

no fi nal do ano de 2012, com a última colocação no mercado consumidor aos 

13.3.2013, advertindo que a data de validade era de 10 (dez) dias, ou seja, até o 

dia 23.3.2013 (e-STJ fl . 41).

O órgão ministerial consignou que o corréu Th iago Berti apresentou, em 

sua proposta, o rocambole da marca Bauducco, e não Panco, que sequer estava 

no mercado, tendo a primeira, por meio de sua fabricante Pandurata Alimentos, 

aduzido não possuir relações comerciais com o acusado, “o que implica dizer que a 

fraude está consubstanciada em prova documental” (e-STJ fl . 41).

Por tais razões, o Ministério Público imputou aos recorrentes a prática dos 

crimes previstos no artigo 288 do Código Penal e 92 da Lei n. 8.666/1993.

Feitos tais esclarecimentos, sabe-se que o devido processo legal 

constitucionalmente garantido deve ser iniciado com a formulação de uma 

acusação que permita ao réu o exercício do seu direito de defesa, para que 

eventual cerceamento não macule a prestação jurisdicional reclamada.

É dever do órgão acusatório, portanto, narrar de forma satisfatória a 

conduta delituosa atribuída ao agente, descrevendo todas as suas circunstâncias, 

conforme a norma disposta no artigo 41 do Código de Processo Penal, para que 

seja viável o contraditório a ser instituído em juízo.

A doutrina e jurisprudência alinham-se ao apontar os requisitos mínimos 

de uma peça acusatória, podendo-se citar, por todos, as lições de Ada Pellegrini 

Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho:

A instauração válida do processo pressupõe o oferecimento de denúncia ou 

queixa com exposição clara e precisa de um fato criminoso, com todas as suas 

circunstâncias (art. 41 do CPP), isto é, “não só a ação transitiva, como a pessoa 
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que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que 

produziu (quid), os motivos que a determinaram a isso (cur), a maneira por 

que a praticou (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)” 

(João Mendes Jr.). (As nulidades no processo penal. 11ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2009. p. 90-91.)

No caso dos autos, da leitura da exordial em tela, constata-se que o 

Ministério Público deixou de descrever qualquer conduta comissiva ou omissiva 

atribuível aos recorrentes apta a confi gurar a sua responsabilidade criminal 

pelos crimes de quadrilha e de admissão de vantagem em favor do adjudicatário 

durante a execução do contrato celebrado com o Poder Público.

Com efeito, no tocante à quadrilha, depreende-se que o órgão ministerial 

limitou-se a asseverar que os acusados, agindo em concurso de pessoas 

caracterizado pela divisão de tarefas e atuação conjunta visando ao fi m comum, 

associaram-se para a prática de crimes, deixando de demonstrar a estabilidade 

ou a permanência do vínculo entre eles, ou mesmo o papel de cada um deles no 

grupo criminoso.

Quanto ao crime contra a Lei de Licitações, tem-se que a acusação apenas 

afi rmou que o recorrente Antônio autorizou a substituição de alguns produtos 

da cesta natalina objeto do contrato, não mencionando, em momento algum, os 

prejuízos causados aos cofres públicos, ou mesmo a intenção dos increpados em 

danifi car o erário municipal.

Por conseguinte, não constando da peça vestibular a necessária descrição 

do nexo de causalidade entre a conduta atribuída aos recorrentes e os fatos 

típicos nela descritos, verifi ca-se a sua inaptidão para a defl agração da ação 

penal.

Nesse sentido:

Processual Penal. Denúncia. Requisitos. Art. 41 do CPP. Governador. Foro por 

prerrogativa de função. STJ. Desmembramento. Concurso de agentes. Descrição 

individualizada das condutas. Ausência. Prejuízo a ampla defesa. Inépcia. Rejeição. 

Art. 395, I, do CPP.

(...)

3. No concurso de agentes, a denúncia deve apontar individualizadamente 

a conduta de cada coautor ou partícipe, salvo se todos tiverem participado 

igualmente da ação criminosa ou se suas condutas tiverem sido difusas, não 

sendo possível distinguir a atuação de cada um. 4. Ocorre a inépcia da denúncia 

ou queixa quando não descrever fato criminoso, não imputar fatos determinados 
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ou se da sua exposição não resultar logicamente a conclusão. 5. Na presente 

hipótese, a denúncia não delimita a modalidade de contribuição do acusado para 

a suposta prática dos crimes dos arts. 288 e 312 do CP, 90 e 92 da Lei n. 8.666/1993, 

tampouco demonstra a correspondência concreta entre suas condutas e as 

dos demais agentes, o prejudica a adequada representação dos supostos fatos 

criminosos e impede a compreensão da acusação que se lhe imputa, causando, 

por consequência, prejuízo a seu direito de ampla defesa.

6. Denúncia rejeitada, por inépcia.

(APn 823/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 

16.08.2017, DJe 22.08.2017)

Registre-se, por oportuno, que se a denúncia é natimorta, preferível que 

se passe desde logo o competente atestado de óbito, porque não há lugar maior 

para o extravasamento dos ódios e dos rancores do que a defl agração de uma 

actio poenalis contra pessoa reconhecidamente inocente.

Finalmente, com o reconhecimento da inaptidão da peça vestibular em 

tela, resta prejudicado o exame da alegada falta de justa causa para a persecução 

penal.

Em arremate, tendo em vista que o corréu Th iago Bertti se encontra na 

mesma situação processual dos recorrentes no que diz respeito ao crime de 

quadrilha, os efeitos desta decisão devem ser-lhe estendidos, nos termos do 

artigo 580 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para declarar a inépcia da 

denúncia ofertada contra os recorrentes, estendendo-se os efeitos da decisão ao 

corréu em idêntica situação no tocante ao crime de quadrilha.

É o voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 72.678-BA (2016/0172370-2)

Relator: Ministro Felix Fischer

Recorrente: F C

Advogados: Marcos Alves Santana dos Santos - BA020827

Ana Cristina Santana dos Santos - BA015781

Recorrido: Ministério Público Federal
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EMENTA

Penal e Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. 

Crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, VI, da Lei n. 9.613/1998, 

antes da alteração da Lei n. 12.638/2012). Trancamento da ação 

penal. Ausência de justa causa. Atipicidade da conduta. Inviabilidade. 

Alterações da Lei n. 12.638/2012. Manutenção da tipicidade com 

maior alcance. Hipótese de aplicação da lei antes da alteração. 

Autonomia da infração antecedente e do crime de lavagem de 

dinheiro. Entendimento sedimentado. Prescrição. Não ocorrência. 

Recurso ordinário não provido.

I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, 

justifi cada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade 

de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a 

presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios 

mínimos de autoria ou de prova de materialidade.

II - O acolhimento da tese defensiva - inexistência de conduta 

típica por serem legítimas as transações, ausência de indícios mínimos 

de autoria ou negativa de autoria - demandaria, necessariamente, 

amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento a toda 

evidência incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso 

ordinário.

III - A Lei n. 12.683/2012 revogou o rol taxativo de crimes 

antecedentes, porém manteve a tipicidade da conduta de lavagem 

de dinheiro que passou a alcançar qualquer “infração penal” para sua 

confi guração.

IV - Na hipótese, os fatos devem ser analisados de acordo com 

a redação anterior à Lei n. 12.683/2012, uma vez que as condutas 

imputadas ao recorrente foram em tese praticadas antes da alteração 

legislativa.

V - O crime de “lavagem” de dinheiro é apurado de forma 

autônoma em relação ao crime antecedente, até porque são distintos 

os bens jurídicos protegidos. É o que se depreende da leitura do art. 

2º, II, da Lei n. 9.613/1998, razão pela qual, a simples existência de 

indícios da prática de “infração penal” já autoriza o processo para 

apurar a ocorrência do delito de lavagem de dinheiro (precedentes do 

STF e do STJ).
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VI - Não há que se falar em prescrição quando a exordial 

acusatória noticia a existência de valores em tese provenientes do 

crime de “gestão fraudulenta”, depositados em contas bancárias na 

Suíça no de 2011.

VII - A regra do art. 115 do CP, somente será verifi cada quando 

da prolação da sentença.

VIII - Nos termos da Súmula n. 438 desta Corte, “é inadmissível 

a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com 

fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte 

do processo penal”.

Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso.

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan 

Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

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

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 21.8.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de recurso em habeas corpus 

interposto por F C, em face de v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado na ação penal n. 

2003.33.00.021346-0, que tramitou perante a 17ª Vara Federal de Salvador/

BA, nas sanções do artigo 4º, caput, da Lei n. 7.492/1986, por crimes praticados 

quando fora liquidante do Banco Econômico S/A.
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O Ministério Público ofereceu nova denúncia, desta feita imputando ao 

paciente e ao corréu, a prática do delito de lavagem de dinheiro, porquanto, 

no intuito de dissimular a natureza ilícita dos valores desviados em gestão 

fraudulenta, o ora recorrente e/ou Francisco de Assis Vaz Guimarães, 

transferiram valores para contas abertas em nome de Josefa Pereira da Silva, 

doméstica da casa do ora recorrente, com ensino fundamental incompleto, 

que percebia remuneração mensal de R$500,00. Posteriormente, segundo a 

denúncia, as importâncias eram movimentadas novamente para a conta pessoal 

do corréu.

Inconformada com o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas 

corpus perante o eg. Tribunal de origem, o qual denegou a ordem, em acórdão 

cuja ementa transcrevo a seguir:

Processual Penal. Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Art. Iº, VI, da Lei 

n. 9.613/1998. Lavagem de dinheiro. Crime antecedente. Sentença não transitada 

em julgado. Irrelevância. Atipicidade da conduta. Revogação do inciso VI do art. Iº 

da Lei n. 9.613/1998. Impossibilidade. Inépcia da denúncia. Falta de descrição da 

conduta. Não ocorrência. Ausência de comprovação da origem ilícita dos recursos 

financeiros e prescrição da pretensão punitiva. Objeto da instrução criminal. 

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

1. A instauração de ação penal com o objetivo de apurar a eventual prática 

do delito de lavagem de capitais não só prescinde do trânsito em julgado da 

sentença que condenou o denunciado pela prática do delito antecedente, mas da 

própria existência de processo tendente a apurar a sua ocorrência.

2. A revogação do inciso VI do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 pela Lei n. 12.683/2012 

não resulta em superveniente atipicidade da conduta do paciente, uma vez que a 

mudança teve caráter ampliativo, passando a considerar como crime antecedente 

qualquer delito que resulte na obtenção de recursos fi nanceiros posteriormente 

submetidos a “branqueamento”, não só aqueles capitulados nos revogados 

incisos do art. lo da Lei n. 9.613/1998.

3. Não se mostra inepta a denúncia que descreve sufi cientemente a conduta 

imputada ao paciente, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do 

acusado, a classifi cação do crime e o rol das testemunhas, bem atendendo ao 

disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.

4. E tarefa inerente à instrução criminal dirimir questões que remetam à 

profunda análise dos elementos de fato e de direito contidos nos autos da ação 

penal de fundo, tal como ocorre com relação ao argumento de falta de provas e 

da ocorrência da prescrição.

5. O trancamento de ação penal pela via restrita do habeas corpus é medida 

excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma 
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inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da 

punibilidade (RHC 119.607, Rel. Min. Luiz Fux, STF).

6. Ordem denegada (fl s. 1.678-1.679).

Os embargos de declaração opostos contra o julgado não foram acolhidos, 

por decisão assim ementada:

Processual Civil. Embargos de declaração em habeas corpus. Contradição e 

omissão inexistentes. Prequestionamento. Rejeição dos declaratórios.

1. Os embargos declaratórios, conforme determina do art. 619 do Código de 

Processo Penal, restringem-se a sanar vícios de obscuridade, omissão, contradição 

ou ambigüidade.

2. A ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP implica a rejeição dos 

embargos, assim como o não prequestionamento da matéria.

3. Os fundamentos que levaram à rejeição dos embargos de declaração 

anteriormente opostos foram deduzidos no voto condutor do acórdão 

embargado, que tratou expressamente da matéria de mérito abordada nestes 

embargos.

4. Mesmo para fi ns de prequestionamento os embargos de declaração devem 

se enquadrar em uma das hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo 

Civil.

5. Embargos de declaração rejeitados (fl . 1.702).

Daí o presente recurso ordinário, no qual o recorrente pede o trancamento 

da ação penal. Alega, para tanto, não existir lastro probatório mínimo, devendo 

ser reconhecida ausência de justa causa. Entende, outrossim, inexistir conduta 

penal típica, sob o argumento, primeiro, de que está sendo denunciado com 

base em “texto legal não mais vigente”. Em segundo, argumenta que as transações 

fi nanceiras eram lícitas, na medida em que advieram de regular pagamento de 

honorários advocatícios. Sustenta que a persecução penal pelo crime de lavagem 

de dinheiro somente poderá ser defl agrada após reconhecimento, por sentença 

penal transitada em julgado, da ilicitude da conduta antecedente. Por fi m, pede 

o reconhecimento da prescrição, considerando a natureza do crime de lavagem 

de dinheiro (instantâneo), a data do suposto cometimento (1999), bem como a 

atual idade do paciente (78 anos).

A d. SubProcuradoria-Geral da República, às fl s. 1.771-1.775, manifestou-

se pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:

Penal. Processo Penal. Denúncia por crime de ocultação de ativos patrimoniais. 

Artigo 1º da Lei n. 9.613/1998. Condenação pelo delito antecedente (contra o 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

752

sistema fi nanceiro nacional) ainda não transitada em julgado. Irrelevância para o 

prosseguimento da ação penal por crime consequente. Inteligência do artigo 2º, 

inciso II, da Lei n. 9.613/1998. Requisitos do artigo 41 do CPP atendidos, em ordem a 

justifi car manutenção do recebimento da denúncia. Paciente com mais de 70 anos 

de idade. Fator que não denota prescrição, contado o prazo por metade, haja vista 

narrativa no sentido de manutenção de depósitos em conta no exterior até o ano de 

2011. Necessário manutenção do acórdão profl igado. Parecer por desprovimento do 

recurso ordinário.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): Pretende o recorrente o trancamento 

da ação penal arguindo, para tanto, inexistência de conduta típica, por entender 

lícitas as operações fi nanceiras e por ausência de justa causa.

Cumpre destacar, outrossim, que o trancamento da ação penal constitui 

medida excepcional, justifi cada apenas quando comprovadas, de plano, sem 

necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a 

presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de 

autoria ou de prova de materialidade.

A liquidez dos fatos, cumpre ressaltar, constitui requisito inafastável na 

apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível 

no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez 

que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder fl agrante a ponto de ser 

demonstrada de plano.

Neste sentido, trago à colação os seguintes precedentes do col. Pretório 

Excelso e desta eg. Corte de Justiça:

Habeas corpus. Constitucional. Penal. Processual Penal. Corrupção passiva. 

Formação de quadrilha. Trancamento de ação penal. Alegação de falta de 

justa causa. Necessidade de exame das provas dos autos. Precedentes. Ordem 

denegada.

1. O trancamento de ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, 

que só se justifi ca nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de 

causa de extinção da punibilidade ou de ausência, demonstrada de plano, de indícios 

mínimos de autoria e materialidade delitivas. 2. Não se admite no habeas corpus a 

análise aprofundada de fatos e provas, a fi m de se verifi car a inocência do Paciente. 

3. O trancamento da ação penal em relação a outros corréus não permite, por si 
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só, a conclusão de que estaria o Paciente sofrendo constrangimento ilegal, não 

se inferindo dos autos que exista uma identidade entre a situação deles e a do 

Paciente. 4. Habeas corpus denegado (HC n. 115.116/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. 

Carmen Lúcia, DJe de 17.11.2014, grifei).

Habeas corpus originário. Peculato-furto. Crime militar. Munições de uso restrito 

das Forças Armadas. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Denúncia que 

permite ao acusado o exercício da ampla defesa. Princípio da insignifi cância. 

Inviabilidade. Relevância penal da conduta.

1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o trancamento da ação penal pela 

via restrita do habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando 

transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade 

da conduta ou a extinção da punibilidade” (RHC 119.607, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A 

denúncia descreve sufi cientemente os fatos, ao menos em tese, caracterizadores 

do crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do Código Penal Militar) e está 

embasada em elementos concretos colhidos no curso do inquérito policial militar. 

Peça inaugural que permite ao acusado o pleno exercício do direito de defesa. 

3. A subtração de munições de uso restrito, de propriedade das Forças Armadas, 

não permite a aplicação do princípio da insignifi cância penal. 4. Habeas Corpus 

indeferido (HC n. 108.168/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 

3.9.2014 - grifei).

Habeas corpus. 2. Art. 334, § 1º, “c” e “d”, do Código Penal (contrabando 

de máquinas caça-níqueis). Absolvição durante a suspensão condicional do 

processo. 3. Pedido de trancamento da ação penal. Ausência de justa causa. Não 

ocorrência. 4. Satisfeitos os requisitos do art. 41, do CPP e não comprovada, de 

plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou 

a ausência de indícios de autoria e materialidade, inviável trancar-se a ação penal. 

Precedentes. 5. Ordem denegada (HC n. 115.730/ES, Segunda Turma, Rel. Min. 

Gilmar Mendes, DJe de 3.6.2014 - grifei).

Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Apropriação indébita 

majorada. Trancamento de processo-crime. Carência de justa causa para 

a persecução penal. Flagrante ilegalidade não evidenciada. Exercício regular 

de direito. Óbice ao revolvimento fático-comprobatório dos autos. Recurso 

desprovido.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação 

penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser 

adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da 

incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria 

ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos 

autos.
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2. A rejeição da denúncia e a absolvição sumária do agente, por colocarem 

termo à persecução penal antes mesmo da formação da culpa, exigem que o 

Julgador tenha convicção absoluta acerca da inexistência de justa causa para a 

ação penal.

3. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou 

despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser 

privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode 

admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por 

cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a 

carência de justa causa para o exercício da ação penal.

4. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação 

penal pela incidência de excludente de ilicitude exige profundo exame do 

contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ.

5. Se as instâncias ordinárias reconheceram não ter sido demonstrada, ab 

initio, a incidência da excludente de ilicitude do exercício regular de direito, para 

infi rmar tal conclusão seria necessário profundo reexame fático-probatório, o que 

é defeso na via mandamental.

6. Recurso ordinário desprovido (RHC n. 80.477/PR, Quinta Turma, Rel. Min. 

Ribeiro Dantas, DJe de 28.6.2017, grifei).

Recurso ordinário em habeas corpus. Apropriação indébita. Trancamento da 

ação penal. Falta de justa causa. Ausência de dolo do acusado. Inexistência de 

provas de que teria se apropriado indevidamente de quantias pertencentes a seu 

cliente. Necessidade de revolvimento do conjunto probatório. Via inadequada. 

Acórdão objurgado em consonância com a jurisprudência deste sodalício.

1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar 

demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva 

da punibilidade, a manifesta ausência de indícios de autoria ou de prova da 

materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta.

2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento 

jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há falar que se falar em 

trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos 

probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes 

quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução 

criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as 

quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.

3. Recurso desprovido (RHC n 55.471/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, 

DJe de 7.5.2015, grifei).

Destaca-se, ainda, que o acolhimento da tese defensiva - ausência de 

indícios mínimos de autoria ou mesmo negativa de autoria, por considerar o 
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recorrente que as transações foram legítimas - demandaria, necessariamente, 

amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento a toda evidência 

incompatível com a via do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus.

Nesse sentido os seguintes julgados deste Tribunal Superior:

Penal e Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio 

qualificado tentado. Inépcia da denúncia não verificada. Justa causa para 

persecução penal. Óbice ao revolvimento fático-comprobatório na via eleita. Recurso 

desprovido.

1. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta 

delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. 

Provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias 

apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a 

instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo 

probatório, nessa fase processual, deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro 

societate.

2. Na hipótese, não há falar em inépcia da denúncia, porque a peça acusatória 

expôs os fatos delituosos em sua essência, de maneira a individualizar o quanto 

possível os delitos imputados aos acusados, tendo procedido à devida tipifi cação 

das condutas, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla 

defesa e do contraditório pelos réus.

3. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação 

penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser 

adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da 

incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria 

ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos 

autos.

4. Se as instâncias ordinárias, com base nas provas colacionadas aos autos, 

concluíram pela tipicidade da conduta imputada ao réu, sem que tenha sido 

demonstrada a alegada ausência de justa causa para persecução penal, maiores 

incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático-comprobatório, o que 

não se admite na via do writ.

5. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na 

esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se 

o entendimento da inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento 

da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à 

decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal.

6. Recurso desprovido (RHC n. 65.200/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 

DJe de 27.3.2017, grifei).

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfi co de drogas. Falta de justa causa para 

a persecução criminal. Entorpecente destinado ao consumo próprio. Ausência 
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de dolo do acusado. Necessidade de revolvimento do conjunto probatório. Via 

inadequada. Coação ilegal não confi gurada.

1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente 

deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a 

ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a manifesta ausência de 

indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade 

da conduta.

2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento 

jurisprudencial fi rmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da 

ação penal, pois, de uma superfi cial análise dos elementos probatórios contidos no 

reclamo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam 

a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário 

o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo 

juízo competente.

3. Recurso desprovido (RHC n. 83.724/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, 

DJe de 23.6.2017, grifei).

Processual Penal e Penal. Recurso em habeas corpus. Medidas cautelares 

diversas de prisão. Homicídio qualifi cado. Fundamentação inidônea das medidas 

cautelares. Ilegalidade. Constrangimento ilegal reconhecido. Trancamento da 

ação penal. Ausência de justa causa. Reexame fático-probatório. Impossibilidade. 

Recurso parcialmente provido.

[...]

2. Conforme consignado pelo Tribunal a quo, a denúncia está lastreada em 

indícios mínimos de autoria e materialidade, corroborados pelo laudo cadavérico 

e principalmente pelas declarações de testemunha, as quais evidenciam indícios 

necessários à demonstração da possível autoria.

3. Infi rmar a constatação das instâncias ordinárias para concluir pela ausência de 

indícios de autoria ou pela desqualifi cação do depoimento da referida testemunha 

demanda reexame fático-provatório vedado na via estreita do writ.

4. Recurso em habeas corpus parcialmente provido, para cassar as medidas 

cautelares impostas ao recorrente Joao Freires Junior, o que não impede a fi xação 

de novas medidas cautelares, pelo juízo de piso, por decisão fundamentada, 

inclusive menos graves que a prisão processual, esta última fundamentada 

exclusivamente por fatos novos (RHC n. 78.294/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi  

Cordeiro, DJe de 4.4.2017, grifei).

No presente caso, para melhor esclarecer a quaestio, transcrevo os seguintes 

trechos da exordial acusatória:

“No aludido processo criminal restou comprovado, sobretudo por meio do 

procedimento desenvolvido pelo Banco Central do Brasil-BACEN (PT/BACEN 
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n. 0001017998, cópias acostadas na forma de fls. 1.171/1.259 do apenso 01, 

vol. VIII), que FLÁVIO CUNHA, então na qualidade de liquidante do Banco 

Econômico S/A - em liquidação extrajudicial - juntamente com seu assistente de 

liquidação Edésio de Castro Alves, utilizando-se de meios ardilosos e enganosos 

ante o Banco Central do Brasil, f irmaram, na condição de responsáveis pela 

gestão da massa liquidanda, contrato detrimentoso entre o Banco ;Econômico e 

VAZ GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade advocatícia 

constituída por FRANCISCO DE ASSIS VAZ GUIMARÃES, sócio majoritário e 

representante legal do aludido escritório, além de ex- assistente da massa, Sebastiana 

Lúcia Filadelfo de Oliveira e José Carlos Zanforun.

Aproveitando-se e fazendo uso ilícito das posições e funções que detinham na 

gestão da massa Banco Econômico S/A - em liquidação extrajudicial, FLÁVIO 

CUNHA e Edésio de Castro Alves, em conjunto com o primeiro acusado, 

engendraram,: arquitetaram e executaram esquema delituoso, mediante ação 

fraudulenta e ardilosa, levando a engano o Banco Central do Brasil, e possibilitando 

o desvio de altas somas de dinheiro da massa, por meio de contrato de prestação de 

serviços advocatícios fi rmado entre o BESA, em Liquidação Extrajudicial, e a VAZ 

GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS, com cláusulas extremamente 

detrimentosas para a massa liquidanda, gerando prejuízos fi nanceiros de grande 

monta para a mesma.

[...]

Por certo, em decorrência do detrimentoso contrato de prestação de serviços 

advocatícios, que caracterizou o crime de gestão fraudulenta, o Banco Econômico, no 

período de março/99 a Dezembro/99, portanto em apenas 10 (dez meses, procedeu 

a remessa, através de DOC, da importância de R$ 12.513.899,97 para VAZ 

GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS, a título de pagamento de 

honorários, em sua conta corrente n. 51.0595-05, junto ao BankBoston, Agência 

2824, nesta Capital.

Após a realização de tais pagamentos, grande parcela dos recursos foi 

transferida para as contas tituladas pelo denunciado FRANCISCO DE ASSIS 

VAZ GUIMARÃES, cerca de RS 6.248.419, 04.

Ato contínuo, o citado ACUSADO, por si ou por meio da VAZ GUIMARÃES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, transferiu parte dos valores oriundos do contrato 

em foco para a conta de terceiros com o fi to de ocultar e dissimular a natureza ilícita 

do dinheiro.
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Nestes termos, entre os meses de junho/99 a dezembro/99, foram realizadas 

transferências para a conta corrente n. 13856-8, titulada por JOSEFA PEREIRA 

DA SILVA, junto ao Banco do Brasil, Agência 1531-8, Pacaembu/SP, no importe 

total de R$ 2.484.000,00, com remessa efetivada via DOC, originário das contas 

correntes tituladas pela Vaz Guimarães Advogados Associados, no valor de R$ 

1.840.000,00, e pelo primeiro DENUNCIADO, no valor de R$ 644.000,00, junto 

ao BankBoston, Agência 028, nesta Capita!, conforme atestam o documento de fl . 259 

dos autos principais e extratos bancários de fl s. 53/79 do apenso 02, vol. I.

O referido montante, após permanecer aplicado em CDB/RDB, Fundos de 

investimentos e operações de SWAP, foi resgatado em 02.06.2000, já no importe total 

de R$2.748.761,30, e transferido, por meio de DOC, à conta corrente 518379-

02 titulada pelo primeiro ACUSADO, no BANKBOSTON, Agência 028, nesta 

Cidade (fl . 266 dos autos principais e fl s. 94/95 do apenso 02, vol. I).

Ocorre que, em relação a essa operação engendrada, é de se enfatizar que a 

referida conta corrente cadastrada em nome de JOSEFA PEREIRA DA 

SILVA, junto ao Banco do Brasil, Agência Pacaembu, foi aberta em junho/99, 

estando registrado no respectivo cadastro que a mesma ocupava a função de Agente 

Administrativo junto ao setor privado, com percepção de remuneração mensal de 

R$ 500,00, bem como comprovado que nao foi declarado rendimentos a Receita 

Federal no exercício de 2000 (fl s. 325/326 e 448/450 dos autos principais).

Outrossim, os documentos de fls. 405/413 dos autos principais evidenciam 

recolhimentos de JOSEFA como contribuinte individual do INSS, no período de 

abril de 1996 a abril de 2006, na condição de empregada doméstica.

Desta forma, evidente a incompatibilidade entre os valores movimentados no 

Banco do Brasil, nos anos de 1999 e 2000, e a capacidade econômico-fi nanceira de 

JOSEFA, principalmente se observado o seu baixo grau de instrução, primeiro grau 

incompleto, e a ocupação de empregada doméstica.

Tais elementos demonstram que Josefa não era a verdadeira proprietária dos 

elevados recursos movimentados na citada conta corrente do Banco do Brasil, bem 

como esclarecem a sua condição de isenta/omissa na entrega das declarações perante a 

Receita Federal.

Acrescente-se, ainda, que quando FRANCISCO DE ASSIS VAZ 

GUIMARÃES realizou as transferências fi nanceiras para a conta corrente em 

nome de JOSEFA, a mesma trabalhava como empregada doméstica na residência 

de FLÁVIO CUNHA.
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Corroborando o quanto ora posto, ao prestar depoimento às fl s. 590/591 dos 

autos principais, JOSEFA informou que não sabia da existência de uma conta 

corrente em seu nome no Banco do Brasil, no ano de 1999, e muito menos da 

movimentação de tão expresssivos valores.

[...]

Verifi ca-se, pois, que o primeiro denunciado, na condição de representante legal 

da Vaz Guimarães Advogados Associados, e o segundo denunciado, na qualidade de 

liquidante do Banco Econômico S/A, após lograrem êxito na percepção dos pagamentos 

oriundos do detrimentoso contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre 

o BESA e o citado escritório de advocacia, agiram em conjunto buscando “lavar” os 

recursos ilicitamente recebidos.

Nessa linha, FLÁVIO CUNHA providenciou uma “laranja”, no caso 

sua empregada doméstica, para que FRANCISCO GUIMARÃES repassasse 

o dinheiro recebido por força do aludido contrato, com o objetivo de ocultar 

e dissimular a sua origem, com o retorno dos valores para a conta pessoal de 

FRANCISCO.

[...]” (fl s. 32-41).

Nos termos já consignados acima, o eg. Tribunal de origem manteve a 

decisão que recebeu a inicial acusatória, ao entender evidenciada a justa causa 

para a persecução penal. Confi ra-se, a propósito, o seguinte excerto da decisão 

vergastada:

“Quanto à alegada falta de comprovação da correlação entre os recursos 

fi nanceiros de titularidade do paciente encontrados depositados em instituições 

f inanceiras suíças, no importe de US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares 

norte-americanos), com os recursos supostamente desviados da massa do Banco 

Econômico S/A, somente a instrução criminal na ação penal de fundo será capaz de 

esclarecer tal situação, tendo em vista que o impetrante não procurou demonstrar 

objetivamente a origem dos recursos fi nanceiros bloqueados na Suíça.

Inclusive, não foi dedicada uma linha sequer alusiva ao depósito efetuado pelo 

paciente na conta corrente de Josefa Pereira da Silva, no importe de R$ 644.000,00 

(seiscentos e quarenta e quatro mil reais) que posteriormente foi transferido para a 

conta corrente do denunciado Francisco de Assis Vaz Guimarães.” (fl . 1.669).

Verifi ca-se, pois, que há indícios sufi cientes de autoria, não havendo que se 

falar, portanto, em trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
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No que concerne à alegação de que a denúncia se lastreia em texto legal 

não vigente, cumpre esclarecer que antes da alteração trazida pela Lei n. 

12.683/2012, o crime de lavagem de dinheiro estava adstrito a determinadas 

infrações penais, segundo o rol taxativo do então art. 1º da Lei n. 9.613/1998, in 

verbis:

“Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 

movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 

indiretamente, de crime:

I - de   tráfi co ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afi ns;

II - d e terrorismo e seu fi nanciamento;

III - de contrabando ou tráfi co de armas, munições ou material destinado à sua 

produção; IV - de extorsão mediante sequestro;

V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para 

outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para 

a prática ou omissão de atos administrativos;

VI - contra o sistema fi nanceiro nacional;

VII - praticado por organização criminosa.

VIII - praticado por particular contra a administração pública estrangeira (arts. 

337-B, e –Código Penal).

Pena: reclusão de três a dez anos e multa.”

A Lei n. 12.683/2012, entretanto, revogou o rol taxativos de crimes 

antecedentes, porém manteve a tipicidade da conduta que passou a alcançar 

qualquer “infração penal” antecedente. O texto legal, à toda evidência, ainda vige 

no ordenamento jurídico.

Na hipótese dos autos, entretanto, os fatos devem ser analisados de 

acordo com a redação anterior à Lei n. 12.683/2012, uma vez que as condutas 

imputadas ao recorrente foram praticadas antes da alteração legislativa.

Nesse sentido:

Penal e Processo Penal. Habeas corpus. 1. Impetração substitutiva do recurso 

próprio. Não cabimento. 2. Investigação realizada pelo Ministério Público. 

Constitucionalidade. RE n. 593.727/MG. 3. Trancamento da ação penal. Ausência 

de justa causa. Não verificação. Fraude entre prefeitura e posto de gasolina. 

Negativa de autoria. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade 

na via eleita. 4. Crime de lavagem de capitais. Alegada abolitio criminis. Não 
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ocorrência. Continuidade típico-normativa. Mera revogação do rol de crimes 

antecedentes. 5. Incidência do art. 327, § 2º, do CP. Alegado bis in idem. Agente 

político. Ex-prefeito. Causa que não pode incidir. Analogia in malam partem. 

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para decotar da 

denúncia a causa de aumento do art. 327, § 2º, do CP.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da 

utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua 

admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal 

própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos 

de fl agrante ilegalidade.

2. Não há se falar em nulidade da investigação conduzida pelo Ministério 

Público, uma vez que o Pleno do STF, no julgamento do RE n. 593.727/MG, fi rmou 

entendimento no sentido de que “os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III 

e VIII, e 144, inciso IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam a investigação 

criminal exclusividade da polícia, nem afastam os poderes de investigação do 

Ministério Público”.

3. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas 

corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia 

da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da 

punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do 

delito. A alegação no sentido de que o responsável pelas irregularidades seria o 

secretário de transportes, a revelar a negativa de autoria do paciente, se trata de 

afi rmação que depende da devida instrução probatória, não sendo comprovável 

de plano. Nesse contexto, cuida-se de constatação que depende, via de regra, da 

análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível 

com o rito sumário do mandamus. Portanto, temerário o trancamento da 

ação penal sob referida alegação, uma vez que a inicial acusatória se encontra 

subsidiada por prévia investigação e, para se chegar a conclusão diversa, 

imprescindível se proceder à regular instrução processual. 4. Quanto à alegação 

de que o paciente não poderia ser denunciado pelo crime de lavagem, em virtude 

de alegada abolitio criminis, tem-se que a alteração da redação trazida na Lei n. 

9.613/1998 não representou abolitio criminis, haja vista a continuidade normativa. 

De fato, o crime de lavagem de dinheiro continua a existir no ordenamento 

jurídico, tendo apenas se tornado mais ampla sua tipifi cação, uma vez que não 

precisa que o crime antecedente esteja previsto em rol taxativo antes trazido na 

lei. Nada obstante, tendo o crime sido praticado antes da alteração legislativa, a 

denúncia teve o cuidado de imputar ao paciente a conduta conforme previsão 

legal à época dos fatos.

5. No que concerne à incidência da causa de aumento trazida no art. 327, § 

2º, do Código Penal, verifi co que assiste razão ao impetrante. De fato, “a norma 

penal incriminadora não admite a analogia in malam partem. Se o dispositivo não 

incluiu, no rol daqueles que terão suas penas majoradas em 1/3, os ocupantes de 
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cargos político-eletivos, como o de vereador, não é possível fazer incidir a causa 

de aumento do art. 327, § 2º, do Código Penal tão só em função de o delito ter 

sido praticado no exercício da função” (REsp 1.244.377/PR, Rel. Ministro Sebastião 

Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03.04.2014, DJe 15.04.2014).

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, apenas para 

decotar da denúncia a causa de aumento do art. 327, § 2º, do Código Penal 

(HC n. 276.245/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 

20.6.2017).

Recurso ordinário em habeas corpus. Lavagem de dinheiro, quadrilha e fraude 

à execução. Trancamento de ação penal. Fatos ocorridos antes da alteração da 

Lei n. 9.613/1998 pela Lei n. 12.683/2012. Rol taxativo dos crimes antecedentes 

à lavagem. Ausência de defi nição jurídica do delito de organização criminosa 

à época. Impossibilidade de consideração do mencionado ilícito para fi ns de 

confi guração do crime tipifi cado no artigo 1º da Lei n. 9.613/1998. Manifesta 

atipicidade da conduta. Provimento do recurso.

1. O trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de 

habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, 

inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto 

fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva 

da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da 

materialidade do delito. 2. O tipo penal do artigo 1º da Lei n. 9.613/1998, na 

redação anterior à Lei n. 12.683/2012, vinculava a conduta de ocultação ou 

dissimulação de bens, valores ou direitos ao delitos mencionados nos incisos I a 

VIII, sendo certo que, caso a lavagem de dinheiro decorresse da prática de outras 

infrações penais nele não listadas, a conduta não configurava crime, pois se 

tratava de rol taxativo.

3. No que se refere especifi camente ao inciso VII, tem-se que, quando da edição 

da Lei n. 9.613/1998, não havia no ordenamento jurídico pátrio a defi nição do 

crime de organização criminosa, o que só veio a ocorrer com o advento da Lei n. 

12.850/2013, razão pela qual se passou a questionar se ocultação ou dissimulação 

de bens, valores ou direitos decorrente da prática de delitos por qualquer 

associação poderia confi gurar o crime de lavagem de dinheiro, ou mesmo se 

a regulamentação contida em diplomas internacionais, como a Convenção de 

Palermo, seria sufi ciente para a incidência do dispositivo legal em exame.

4. O Supremo Tribunal Federal fi rmou o entendimento de que, em razão do 

princípio da reserva legal, somente a legislação interna pode defi nir o crime de 

organização criminosa, que não pode ser equiparado ao de quadrilha.

5. No caso dos autos, os recorrentes foram acusados de ocultar e dissimular a 

natureza, a origem e a propriedade de bens e valores provenientes diretamente 

de crimes de fraude à execução praticados por organização criminosa entre os 

anos de 2007 e 2011, período em que não havia no ordenamento jurídico pátrio a 
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defi nição do delito de organização criminosa, que só passou a constituir infração 

penal após a Lei n. 12.850/2013, razão pela qual, excluído o aludido ilícito, e não 

estando os crimes de fraude à execução e de quadrilha listados no rol taxativo do 

artigo 1º da Lei n. 9.613/1998, na redação anterior à Lei n. 12.683/2012, afi gura-se 

manifestamente atípica a conduta que lhes foi assestada. Precedentes do STJ.

6. Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal defl agrada 

contra os recorrentes apenas quanto ao crime de lavagem de dinheiro (RHC n. 

69.338/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 29.3.2017).

De outra sorte, não há que se falar em necessidade do trânsito do julgado 

de sentença condenatória acerca da infração anterior, para que seja defl agrada a 

ação penal pelo crime de lavagem de dinheiro.

Com efeito, o entendimento sedimentado nesta eg. Corte é de que o crime 

de lavagem de dinheiro é apurado de forma autônoma em relação ao crime 

antecedente (no caso, crime contra o sistema fi nanceiro nacional), até porque 

são distintos os bens jurídicos protegidos. É o que se depreende da leitura do art. 

2º, II, da Lei n. 9.613/1998:

“Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:

[...]

 II - independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, 

ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes 

previstos nesta Lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento;” (Redação dada 

pela Lei n. 12.683, de 2012).”

Desse modo, a simples existência de indícios da prática de “infração penal” 

já autoriza abertura de processo para apurar a ocorrência do delito de lavagem 

de dinheiro, não sendo necessária a prévia punição dos autores, sem que isso 

confi gure afronta à presunção de inocência.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado do eg. Supremo Tribunal Federal:

Penal. Ausência de intimação dos defensores para a sessão de julgamento do 

habeas corpus. Nulidade. Não ocorrência. Lavagem de dinheiro. Art. 1º, VI, da Lei 

n. 9.613/1998 (redação anterior à Lei n. 12.683/2012). Extinção prematura da ação 

penal. Questões de mérito que devem ser decididas pelo juiz natural da causa. [...] 

2. A denúncia descreve de forma individualizada e objetiva as condutas atribuídas 

ao recorrente, adequando-as, em tese, ao tipo de lavagem de dinheiro (art. 1º, VI, 

da Lei n. 9.613/1996), na medida em que expõe a suposta utilização de subterfúgio 

autônomo com o objetivo de conferir aparência lícita a valores, em tese, provenientes 

de crime. Assim, por não se cuidar de mera utilização do produto do delito dito 
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‘antecedente’, as ações descritas possuem relevo para a esfera penal e, portanto, 

não cabe a esta Corte suprimir do Ministério Público a produção de prova dirigida à 

demonstração de suas alegações. 3. Ademais, não há como avançar nas alegações 

postas no recurso sobre a licitude do recebimento dos valores ou a veracidade 

das acusações, pretensões, aliás, que demandariam o revolvimento de fatos 

e provas. Caberá ao juízo natural da causa, com observância ao princípio do 

contraditório, proceder ao exame dos elementos de prova colhidos e conferir a 

defi nição jurídica adequada para o caso. 4. Recurso ordinário improvido (RHC n. 

124.313/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 15.5.2015).

E, ainda, precedentes deste eg. Superior Tribunal de Justiça:

Processual Penal. Recurso ordinário em mandado de segurança impetrado 

contra ato judicial. Sequestro e arresto de bens. Ausência de teratologia. Recurso 

ordinário desprovido.

I - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, a 

teor do disposto no art. 5º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009 (Súmula 267/STF).

II - A jurisprudência desta eg. Corte, contudo, tem afastado, em hipóteses 

excepcionais, essa orientação, em casos de decisões judiciais teratológicas ou 

fl agrantemente ilegais.

III - Ausência de teratologia da r. decisão que mantém a indisponibilidade de 

contas bancárias que, segundo a denúncia, seriam destinadas ao depósito de 

valores advindos do crime de lavagem de dinheiro. (Precedentes).

IV - Indisponibilidade de bens que encontra amparo no art. 4º, caput e § 2º, da 

Lei n. 9.613/1998, com as alterações da Lei n. 12.683/2012.

V - Ademais, a questão alusiva ao alcance da constrição já foi apreciada em 

outro writ, sendo que, naquela oportunidade, a segurança foi parcialmente 

concedida, “para determinar a liberação dos ativos que não se inserem nos itens 

da denúncia”.

VI - O crime de lavagem de dinheiro é apurado de forma autônoma em relação 

ao crime antecedente (no caso, fraude em licitação), não sendo a hipótese de se 

quantifi car o proveito econômico obtido no que diz respeito aos fatos apurados 

no processo antecessor (art. 2º, II, da Lei n. 9.613/1998).

Recurso ordinário desprovido (RMS n. 43.231/RJ, Quinta Turma, de minha 

relatoria, DJe de 6.3.2015).

Em relação ao pedido de que seja declarada a prescrição, colaciono o 

seguinte trecho do v. acórdão vergastado, ao afastar a tese de prescrição da 

pretensão punitiva estatal, bem como da redução do prazo prescricional, ex vi, 

do art. 115 do CP, verbis:
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“[...]

Ante tal panorama, os impetrantes sustentam que a consumação do suposto crime 

dera-se entre os meses de junho a dezembro de 1999, pois o último ato ocorrera quando 

o escritório de advocacia do paciente teria transferido valores fi nanceiros para a conta 

corrente pertencente a Josefa Pereira da Silva. Assim, considerando que a denúncia 

somente fora recebida em 13.01.2011, até a data mencionada já teria decorrido prazo 

superior a 8 (oito) anos.

Ocorre, em primeiro lugar, que o exame da prescrição da pretensão punitiva, de 

forma retroativa, só pode acontecer após o trânsito em julgado de sentença condenatória 

(art. 110, caput e §§ 1º e 2º do CPB), o que não é o caso, vez que sequer houve 

ainda prolação da sentença. Observe-se que na data do recebimento da denúncia 

(13.01.2011), em que houve a interrupção da prescrição, o paciente ainda não 

completara setenta anos. E o momento de reconhecimento da redução do prazo, pela 

idade avançada (maior de setenta anos) é o da sentença, nos exatos termos do art. 115 

do CPB. Portanto, nesse passo o juiz não praticou qualquer ilegalidade ou abusividade 

ao deixar de reconhecer a prescrição no momento indicado, mesmo adotando a tese de 

crime instantâneo, cessado em 1999, não lhe sendo lícito raciocinar em termos de pena 

em perspectiva ou projetada, com base em condenação hipotética, termos da Súmula 

438 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a tese de que o crime de lavagem de dinheiro é instantâneo é, no 

mínimo, questionável

[...]” (fl s. 1.224-1.225).

De fato, não se verifi ca a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 

em abstrato, pois, como bem aduziu o d. Ministério Público Federal, em parecer 

exarado às fl s. 1.771-1.775:

“Por último, no que se refere à alegação de prescrição, ainda que se parta do 

pressupostos de que a idade do paciente implique contagem de prazo de prescrição por 

metade, isto é, 8 anos, nos termos do artigo 109, inciso II5, combinado com o artigo 

1156, do Código Penal, extrai-se da inicial acusatória terem sido detectados ativos 

fi nanceiros oriundos do Banco Econômico S/A e possivelmente referentes ao contexto 

fático narrados na denúncia de se origina este feito, depositados em instituições 

fi nanceiras da Suíça até o ano de 2011, o que afasta a tese de extinção de punibilidade 

por fl uência do prazo de prescrição, não verifi cado in casu” (fl s. 1.774-1.775).

Com efeito, verifica-se da exordial acusatória a existência de valores 

provenientes da gestão fraudulenta depositados em favor do recorrente em 
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contas bancárias na Suíça até o ano de 2011, o que afasta a tese de que o prazo 

prescricional se iniciou em 1999.

De outra sorte, a regra do art. 115 do Código Penal somente será verifi cada 

quando da prolação da sentença.

Por fim, nos termos da Súmula n. 438 desta Corte, “é inadmissível a 

extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em 

pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Neste sentido:

Agravo regimental. Estelionato qualificado. Pleito de reconhecimento da 

prescrição em perspectiva. Inviabilidade. Óbice da Súmula 438/STJ.

1. A prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, utilizando como base 

de cálculo suposta pena a ser concretizada numa possível e eventual sentença 

condenatória, também conhecida por virtual, antecipada ou hipotética, não 

encontra amparo em nosso ordenamento jurídico, o qual prevê apenas que a 

referida causa extintiva se regula pelo máximo da pena abstratamente cominada 

ou, ainda, pela sanção concretamente aplicada.

2. Inteligência do enunciado 438 da Súmula do STJ: “É inadmissível a extinção 

da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena 

hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

3. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp n. 565.277/SP, Quinta Turma, 

Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 2.2.2015).

Ademais, em relação à natureza jurídica do crime de lavagem de capitais, o 

v. acórdão reprochado consignou acertadamente que “ [...] há dissenso doutrinário 

a respeito, entre outros, a opinião de Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo C. Bottini 

(Lavagem de Dinheiro - Aspectos Penais e processuais penais - Comentários à Lei n. 

9.613/1998, com as alterações da Lei n. 12.683/2012, SP, RT, 2012, p. 77) para os 

quais se trata de crime instantâneo de efeitos permanentes”.

Portanto, ao contrário do que alude a defesa, ainda não há, na seara 

jurisprudencial, entendimento sobre a natureza jurídica do crime de lavagem 

de capitais, não havendo como afirmar, de modo inequívoco, que se trata 

de delito instantâneo de efeitos permanentes ou de delito permanente. O 

col. STF, ao se debruçar sobre caso análogo, assentou que “não fi xada ainda 

pelo Supremo Tribunal Federal a natureza do crime de lavagem de dinheiro, se 

instantâneo com efeitos permanentes ou se crime permanente, não há que falar-se em 
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prescrição neste instante processual inaugural” (Inq. n. 2.471/SP, Pleno, Rel. Min. 

Ricardo Lewandowski, DJe de 29.2.2012).

Em razão disso, não há como perquirir, primo ictu oculi, o dies a quo da 

fl uência do prazo prescricional.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.

É o voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 75.532-SP (2016/0232656-6)

Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik

Recorrente: Hwu Su Chiu Law

Recorrente: Law Kin Chong

Advogados: Miguel Pereira Neto - SP105701

Flavia Guimarães Leardini - SP256932

Roberto Portugar de Biazi - SP357005

Recorrido: Ministério Público Federal

EMENTA

Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes contra a ordem 

tributária. Trancamento da ação penal. Excepcionalidade. Requisição 

de informações pela Receita Federal diretamente a instituições 

bancárias. Possibilidade. Constituição de crédito tributário. Remessa 

dos dados para fi ns de instauração de persecução penal. Imposição 

legal decorrente de constituição definitiva de crédito tributário. 

Ilegalidade do conjunto probatório não verificada. Análise que 

demanda incursão no acervo probatório colhido durante a investigação 

criminal. Competência do juízo da causa. Impossibilidade na via 

eleita. Ausência de fl agrante ilegalidade. Recurso desprovido.

1. A Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 601.314/SP, reconhecida a repercussão geral da 

matéria, fi rmou entendimento no sentido de que a requisição de 

informações pela Receita Federal às instituições fi nanceiras prescinde 
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de autorização judicial. Dessa forma, para fi ns de constituição de crédito 

tributário, não há que se falar em ilegalidade no compartilhamento de 

informações entre instituição bancária e fi sco.

2. Por outro lado, permanece incólume o entendimento segundo 

o qual, uma vez obtidas as informações pela Receita Federal, seu 

encaminhamento ao Ministério Público ou autoridade policial para 

fi ns de instauração de ação penal ou inquérito constitui violação do 

princípio da reserva de jurisdição.

In casu, o envio das informações pela Receita Federal à Autoridade 

Policial decorreu exclusivamente de obrigação legal, tendo em vista o 

esgotamento da via administrativa e constituição defi nitiva de crédito 

tributário, constatada a existência de ilícito penal. Precedentes.

3. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, 

tal medida somente se verifi ca possível quando fi car demonstrado, 

de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de 

indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da 

conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade.

Desse modo, ao menos em tese, não se vislumbra ilegalidade nas 

provas indicadas pela exordial acusatória. Diante dos estreitos limites 

do rito, afi gurar-se-ia prematuro determinar o trancamento da ação 

penal.

Considerando a demonstração da existência de materialidade 

delitiva e indícios de autoria, as conclusões a que chegaram as 

instâncias ordinárias até o presente momento acerca da legalidade 

das provas produzidas somente poderão ser afastadas após profunda 

incursão fático-probatória, a ser efetuada no bojo da instrução criminal, 

sendo inadmissível seu debate na via eleita, ante a necessária incursão 

probatória.

Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

prosseguindo no julgamento, por unanimidade, negar provimento ao recurso.
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Os Srs. Ministros Felix Fischer, Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca 

e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentaram oralmente na sessão de 21.03.2017: Dr. Miguel Pereira Neto 

(p/rectes) e Ministério Público Federal.

Brasília (DF), 09 de maio de 2017 (data do julgamento).

Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator

DJe 17.5.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik: Cuida-se de recurso ordinário em 

habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Hwu Su Chiu Law e Law 

Kin Chong contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (HC n. 

0008523-20.2016.4.03.0000/SP).

Infere-se dos autos que o Juízo da 1ª Vara Federal Criminal da Subseção 

Judiciária de Campinas/SP recebeu denúncia em desfavor dos recorrentes que, 

na qualidade de proprietários e administradores de fato da empresa “Elemis Actif 

do Brasil Ltda.”, suprimiram e reduziram tributos federais, consistentes em IRPJ 

e seus refl exos, dos anos calendários de 2002 e 2003, exercícios de 2003 e 2004.

Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus originário, cuja ordem foi 

parcialmente concedida para determinar à autoridade apontada coatora que 

aprecie específi cos questionamentos preliminares suscitados pela defesa. É esta 

a ementa do aresto:

Habeas corpus. Crime tributário. Preliminares aduzidas na resposta a acusação. 

Exceção de incompetência. Teses de absolvição sumária. Prova ilícita. Indevida 

quebra de sigilo bancário. Inépcia da denúncia. Confi rmação do recebimento 

da denúncia. Decisão não fundamentada. Liminar concedida. Prolação de nova 

decisão. Devida fundamentação. Inépcia da denúncia. Ilicitude da prova que 

embasou a acusação. Trancamento de ação penal. Não cabimento. Ordem 

parcialmente concedida. Agravo regimental prejudicado.

1. Resposta à acusação. Preliminares: incompetência do juízo em razão da 

conexão probatória ou instrumental em relação aos fetos apurados na ação 

penal n. 2004.61.81.006004-3; prova ilícita em razão da quebra de sigilo bancário 

realizada diretamente pela Receita Federal; e inépcia da denúncia por ser 

descabida a responsabilização penal objetiva, já que a acusação contra os réus 

repousa exclusivamente empresunções.
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2. Decisão impugnada: confi rmação do recebimento da denúncia. Decisão não 

fundamentada.

3. Concedida liminar: determinação de prolação de decisão fundamentada a 

respeito das questões preliminares formuladas pela defesa.

4. Embargos de declaração em face da liminar conhecidos como pedido de 

reconsideração. Alegada omissão por não ter sido feita nenhuma menção à 

necessidade de serem apreciadas pelo Juízo a quo as teses de absolvição sumária. 

Ausência de omissão. Manutenção da decisão liminar.

5. Agravo regimental. Pedido de revisão e reforma da decisão para sobrestar a 

ação penal n. 0004291-95.2006.4.03.6181 até o julgamento fi nal do habeas corpus, 

com suspensão da audiência designada para o dia 04.08.2016.

6. Prolação de decisão pelo juízo de origem Preliminares rejeitadas. Devida 

fundamentação. Ratifi cado o recebimento da denúncia. Manutenção da audiência 

designada.

7. Anulação da ação penal. Não cabimento. Vícios sanados. Agravo regimental 

- perda de objeto.

8. O Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça já se 

manifestaram no sentido da excepcionalidade do trancamento da ação penal.

9. Alegação de ilicitude das provas que embasaram a denúncia - quebra de 

sigilo bancário, sem prévia autorização judicial, diretamente pelo Fisco.

10. Autoridade fazendária legalmente autorizada a acessar os dados bancários 

da empresa. Tese de que não poderia ter embasado a denúncia - ausência de 

amparo legal. Precedentes do STF.

11. Inépcia da denúncia não evidenciada de plano.

12. Constatada presença de elementos sufi cientes para a instauração da ação 

penal. Negativa de autoria - questão controvertida. Inviável apreciação no writ.

13. Discussão de materialidade, autoria e culpabilidade deve ser exercida ao 

longo da instrução criminal No início da ação penal incide o princípio in dúbio pro 

societate.

14. Ordem parcialmente concedida para determinar à autoridade coatora 

que aprecie os questionamentos preliminares suscitados pela defesa, relativos 

à incompetência do juízo em razão da conexão probatória ou instrumental em 

relação aos fetos apurados na ação penal n. 2004.61.81.006004-3; prova ilícita em 

razão da quebra de sigilo bancário realizada diretamente pela Receita Federal e 

inépcia da denúncia por ser descabida a responsabilização penal objetiva, já que 

a acusação contra os réus repousa exclusivamente em presunções, nos termos em 

que concedida a liminar. Agravo regimental prejudicado (fl s. 2.804/2.805).

No presente writ, o impetrante afi rma que as provas que lastreiam a 

Ação Penal n. 0004291-95.2006.4.03.6181 são ilícitas, pois o repasse dos 
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dados sigilosos relativos à empresa Elemis Actif do Brasil Ltda obtidos pela 

Receita Federal às autoridades responsáveis pela persecução penal prescindiu 

de autorização judicial, em ofensa ao art. 5º, incisos X e XII, da Constituição 

da República, motivo pelo qual deverão ser imediatamente desentranhados 

dos autos de acordo com o art. 157 do Código de Processo Penal. Acrescenta 

que “não só a prova diretamente ilícita deve ser desentranhada dos autos, como 

também toda aquela derivada da prova obtida ilicitamente, em atenção à teoria 

da inadmissão dos frutos da árvore envenenada” (fl . 2.823).

Sustenta ainda que o prosseguimento de ação penal em caso de grande 

probabilidade de anulação/rejeição da denúncia por ausência de justa causa 

(inexistência de prova da materialidade delitiva e dos indícios de autoria) a 

partir do reconhecimento da ilicitude das provas, por si só, acarreta prejuízo aos 

recorrentes e afronta ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, 

sendo certo que mantida a audiência de instrução “o juízo originário realizará 

eivado de vício, com questionamentos amparados em provas ilícitas”, além de 

dispêndio de tempo e de recursos do Poder Judiciário para ver, provavelmente, 

anulado o ato praticado.

Requer, assim, o reconhecimento da ilicitude das provas com 

desentranhamento do Apenso I e trancamento da Ação Penal n. 0004291-

95.2006.403.6181.

Indeferido o pedido de liminar (fls. 2.914/2.917) e prestadas as 

informações solicitadas (fl s. 2.926/2.965), o Ministério Público Federal opinou 

pelo desprovimento do recurso em parecer acostado às fl s. 3.036/3.043.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik (Relator): Conforme relatado, os 

recorrentes afirmam que a quebra de sigilo bancário mediante requisição 

direta da Receita Federal com posterior encaminhamento da documentação 

à Autoridade Policial sem prévia autorização judicial confi gura prova ilícita, 

razão pela qual pleiteia seu desentranhamento dos autos com consequente 

trancamento da ação penal.

Inicialmente, tem-se que a Suprema Corte, por ocasião do julgamento 

do Recurso Extraordinário n. 601.314/SP, reconhecida a repercussão geral da 
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matéria, fi rmou entendimento no sentido de que a requisição de informações 

pela Receita Federal às instituições fi nanceiras prescinde de autorização judicial. 

Destaque-se a ementa do mencionado julgado:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Direito ao sigilo 

bancário. Dever de pagar impostos. Requisição de informação da Receita Federal 

às instituições fi nanceiras. Art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001. Mecanismos 

fiscalizatórios. Apuração de créditos relativos a tributos distintos da CPMF. 

Princípio da irretroatividade da norma tributária. Lei n. 10.174/2001.

1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito 

ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo 

cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à 

luz da fi nalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo 

compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.

2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é Supremo 

Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 

de 24/08.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-

Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.

jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10414323. Supremo Tribunal Federal 

Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 174Ementa e Acórdão RE 601.314/SP uma 

das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades 

e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como 

arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria 

instituição fi nanceira.

3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo 

por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do 

contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a 

satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.

4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros 

constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem 

jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de 

informação pela Administração Tributária às instituições fi nanceiras, assim como 

manteve o sigilo dos dados a respeito das transações fi nanceiras do contribuinte, 

observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fi scal.

5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei n. 10.174/2001 não atrai a 

aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela 

se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita 

Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, 

portanto, o artigo 144, § 1º, do Código Tributário Nacional.

6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da 

repercussão geral: “O art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001 não ofende o direito 
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ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do 

princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o 

translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fi scal”.

7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da 

repercussão geral: “A Lei n. 10.174/2001 não atrai a aplicação do princípio da 

irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da 

norma, nos termos do artigo 144, § 1º, do CTN”.

8. Recurso extraordinário a que se nega provimento (RE 601.314/SP, Rel. 

Ministro Edson Fachin, Plenário, publicado em 16.09.2016).

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça já haver entendido pela 

ilicitude das provas requisitadas pela administração fazendária às instituições 

fi nanceiras sem autorização judicial prévia, diante do acórdão proferido pela 

Suprema Corte, repito, em sede de repercussão geral, promoveu-se adequação 

do juízo anteriormente fi rmado no tocante à possibilidade de constituição de 

crédito tributário. Dessa forma, são revestidas de legalidade as informações 

prestadas pelas instituições bancárias diretamente ao fi sco.

Por outro lado, permanece incólume o entendimento segundo o qual, 

uma vez obtidas as informações pela Receita Federal, seu encaminhamento ao 

Ministério Público ou autoridade policial para fi ns de instauração de ação penal 

ou inquérito constitui violação do princípio da reserva de jurisdição.

Nesse sentido:

Processual Penal. Penal. Recurso em habeas corpus. Quebra de sigilo bancário. 

Receita Federal. Prévia autorização judicial. Necessidade. Compartilhamento 

da prova com o Ministério Público ou autoridade policial. Nulidade da prova. 

Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Existência de outros elementos de 

prova não baseados na prova ilícita ou dela derivadas.

1. Este Tribunal Superior não admite que os dados sigilosos obtidos diretamente 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil sejam por ela repassados ao Ministério 

Público ou autoridade policial, para uso em ação penal, pois não precedida de 

autorização judicial a sua obtenção.

2. O acórdão recorrido expressamente cita que a ação penal não está baseada 

exclusivamente na prova apontada como ilícita ou em outras dela derivadas; 

portanto, a alteração do entendimento firmado pela instância ordinária 

demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, 

inviável nesta estreita via.

3. Entende esta Corte Superior que o trancamento da ação penal por meio de 

habeas corpus ou recurso ordinário é medida excepcional e só se justifi ca quando 

exsurge dos autos, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e prova 
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da materialidade, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o 

que não restou demonstrado na espécie, visto que o Tribunal foi categórico em 

afi rmar que existem outros elementos de prova, sufi cientes, por si sós, a subsidiar 

a defl agração e o andamento da ação penal.

4. Recurso em habeas corpus improvido (RHC 63.440/PE, Rel. Ministro Nefi  

Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10.10.2016)

Penal e Processo Penal. Recurso em habeas corpus. 1. Crime tributário. Quebra 

do sigilo bancário pela administração tributária. Ausência de autorização 

judicial. Possibilidade. Art. 6º da LC n. 105/2001. Reflexos no âmbito penal. 

Compartilhamento. 2. Entendimento fi rmado pelo STF em repercussão geral. RE 

601.314/SP. Penal. Reserva de jurisdição. Precedentes do STJ e do STF. Juízo de 

retratação. Art. 1.030 do CPC. 3. Recurso em habeas corpus provido, em parte. 

Manutenção do acórdão.

1. O então Relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, deu parcial provimento ao 

presente RHC, para reconhecer a ilicitude do compartilhamento, para fi ns penais, 

de prova requisitada diretamente pela administração fazendária, sem autorização 

judicial.

2. No julgamento do RE n. 601.314/SP, cuja repercussão geral foi reconhecida, 

consignou-se que o “art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001 não ofende o direito 

ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do 

princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos 

e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Decidiu-se, 

portanto, pela desnecessidade de prévia autorização judicial para a quebra de 

sigilo bancário para fi ns de constituição de crédito tributário.

3. Acontece que, para fins penais, as Turmas que compõem a Terceira Seção 

deste Tribunal, na esteira de orientação do STF (HC 125.218, Relator(a): Min. Gilmar 

Mendes, Segunda Turma, julgado em 24.05.2016, Processo Eletrônico DJe-116 

divulg 06.06.2016 public 07.06.2016), não admitem que os dados sigilosos obtidos 

diretamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil sejam por ela repassados ao 

Ministério Público ou autoridade policial, para uso em ação penal, pois não precedida 

de autorização judicial a sua obtenção. Princípio da reserva da jurisdição. Incidência 

do art. 5º, XII c/c o art. 93, IX, ambos da CF/1988.

4. Precedentes: RHC 42.332/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, julgado em 13.12.2016, DJe 02.02.2017; RHC 72.074/MG, Rel. Ministro 

Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06.10.2016, DJe 19.10.2016; AgRg no 

REsp 1.491.423/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 

16.08.2016, DJe 01.09.2016; e AgRg no REsp 1.371.042/SP, Rel. Ministro Felix 

Fischer, Quinta Turma, julgado em 25.10.2016, DJe 23.11.2016.

5. Recurso em habeas corpus parcialmente provido. Decisão mantida, em juízo 

de retratação (RHC 47.030/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, DJe 17.02.2017).
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Nesta esteira, imperiosa a verificação acerca da alegação de que as 

informações foram repassadas pelo fi sco diretamente às autoridades responsáveis 

pela persecução penal. Destaque-se trecho das informações prestadas pelo Juízo 

de primeiro grau:

Em relação à preliminar de nulidade das provas acostadas no presente feito, 

as quais, segundo a defesa, deram arrimo a inauguração desta demanda, tenho 

que não podem ser consideradas ilícitas. É que, conforme se denota pela análise 

cronológica dos fatos, temos que esta demanda começou com as investigações 

proferidas pela “CPI da Pirataria” (fls. 09/19). Após, foi enviado ao MPF/SP o 

relatório de tal investigação, oportunidade em que se determinou a instauração 

de Inquérito Policial pela Policia Federal de São Paulo, o que efetivamente ocorreu 

no dia 10.03.2006 (fl s. 02). No decorrer das investigações, o Delegado de Policia 

Federal, no dia 22.08.2006, ofi ciou a Receita Federal para saber se havia ou não 

procedimento de fi scalização fi scal em face de Neusa, quem, juntamente com a 

“Pomac Finance Ltda” (de suposta propriedade dos acusados), seriam donos da 

empresa Elemis (fl s. 23). Em resposta, a Receita federal, afi rmou que não, mas 

que iriam iniciar tal procedimento fi scalizatório, conforme se verifi ca pelo teor da 

resposta datada de 19.09.2006 (fl s. 49). Às fl s. 56, a Polícia Federal procedeu nova 

emissão de ofício à Receita Federal, solicitando informações atualizadas acerca 

da fiscalização que seria promovida em face da empresa Elemis, de suposta 

propriedade dos acusados e de Neusa. Em nova resposta, a Receita Federal enviou 

relatório fi scal desenvolvido em razão das apurações realizadas, dando conta, dentre 

outras coisas, da lavratura do auto de infração (PAF n. 19515.003045/2007-49), 

em que se apurou crédito tributário em face da referida empresa Elemis Actif do 

Brasil Ltda, no valor de R$ 6.299.682,02 (fls. 66/70). Diante de tal informação, o 

Deleqado de Polícia Federal solicitou (fls. 64) e oficiou, em 16.01.2008 (fls. 72), à 

Receita Federal cópia integral de tal procedimento fi scal, a fi m de instruir o presente 

feito. Somente em 16.06.2010 é que foi juntado aos autos, como apenso, os oito 

volumes contendo a cópia integral do procedimento investigatório fiscal (PAF n. 

19515.003045/2007-49), conforme se verifi ca pelo despacho de fl s. 103. Importante 

anotar que a referida fi scalização fi scal que foi encaminhada pela Receita Federal e 

juntada nos autos apenas em 16.06.2010 (PAF n. 19515.003045/2007-49), teve ser 

término em 16.11.2007, conforme se verifi ca às fl s. 1.541/1.542, vol. VIII, do apenso 

I, oportunidade em que se constituiu defi nitivamente o crédito, no valor de R$ 

6.299.682,02) em face da empresa Elemis Actif do Brasil Ltda, de propriedade, ao 

que tudo indica, dos réus. Dessa forma, verifi ca-se que a ação fi scal mencionada 

pela defesa, a qual deu origem a quebra dos sigilos fi scais da empresa de suposta 

propriedade dos réus, somente aportou nos autos em 16.06.2010 (fls. 103), ou 

seja, foi juntado ao autos somente depois de ter sido concluído o procedimento 

administrativo fi scal, o qual ocorreu em 16.11.2007, oportunidade em que, ao olhos 

da Receita Federal, houve constatação de sonegação tributária por parte da empresa 

Elemis, de suposta propriedade dos acusados (fl s. 1.541/1.542, vol. VIII, do apenso 
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I). Ora, não poderia proceder de outra maneira as autoridades públicas, tanto a 

solicitante quanto a remetente, a não ser enviar aos Órgãos competentes para 

persecução penal o procedimento fiscal, legitimamente instituído, processado e 

concluído, em que, pelo menos aos olhos da Receita Federal, se identifi cou a prática 

criminosa de sonegação fiscal pela empresa Elemis, de suposta propriedade dos 

réus. Entendo, outrossim, que se tivesse havido troca de informações entre a 

Receita Federal e a Polícia Federal antes mesmo daquele órgão concluir suas 

investigações no âmbito fiscal, talvez, aí sim, estaríamos diante de eventual 

nulidade de provas, por violação à quebra de sigilo bancário e fi scal. Todavia, 

não é o caso, pois como já dito/ e reitero mais uma vez, Receita Federal somente 

enviou cópia integral da fi scalização para a Polícia Federal, a qual alude a defesa 

(PAF n. 19515.00304 5/2007-49), e que contém, sim, a quebra do sigilo de dados 

bancários da empresa investigada (mas com base legal para tanto: artigo 6º da Lei 

Complementar n. 105/2001, regulamentado pelo Dec. 3.724/2001), após o término 

da fiscalização em questão, o que é plenamente válido e correto. Assim, pelo 

menos sob o ponto de vista até então analisado em relação à legalidade ou não 

das provas produzidas, tenho que as que foram até então produzidas no presente 

feito são sim válidas e aptas a produzirem efeitos, notadamente para embasar o 

recebimento da denúncia, como foi feito, o que afasta a alegação preliminar da 

defesa em relação a tal ponto (fl s. 2.766/2.767).

Por seu turno, consignou o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, in 

verbis:

No que tange ao pleito de trancamento da ação penal 0004291-

95.2006.4.03.6181, ao argumento de que o processo lastreia-se em prova eivada 

de ilicitude, na medida em que derivadas de dados bancários obtidos pelo Fisco 

independentemente de prévia autorização judicial, este não merece prosperar.

(...)

Assim, partindo-se da premissa de que, nos termos do art. 6o da Lei 

Complementar n. 105/2001, a autoridade fazendária estava legalmente autorizada 

a acessar os dados bancários da pessoa jurídica gerida pelos pacientes a partir da 

instauração do procedimento administrativo fi scal, carece de plausibilidade a 

alegada ilicitude das provas que embasaram a denúncia, haja vista que, conforme 

se depreende das mencionadas disposições legais, ao concluir o lançamento de 

crédito tributário constituído mediante circunstâncias que denotem a existência 

de ilícitos penais, a autoridade fazendária tem o dever de proceder à respectiva 

comunicação ao Ministério Público para a propositura de ação penal (fls. 

2.796/2.083)

Conclui-se, portanto, que o envio das informações pela Receita Federal 

à Autoridade Policial decorreu exclusivamente de obrigação legal, tendo em 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 641-780, outubro/dezembro 2017 777

vista o esgotamento da via administrativa e constituição defi nitiva de crédito 

tributário, constatada a existência de ilícito penal.

Tal procedimento atende ao disposto na Súmula Vinculante n. 24 do 

Supremo Tribunal Federal, a qual afi rma que o tipo penal descrito no art. 1º, 

incisos I a IV, da Lei n. 8.137/1990 somente se confi gura após lançamento 

defi nitivo do crédito tributário, justamente o que ocorreu no caso concreto. 

Destaco o Informativo de Jurisprudência n. 0584, que salienta entendimento da 

2ª Turma acerca do tema:

Direito Constitucional. Obrigação de remessa da representação fi scal para fi ns 

penais.

A Delegacia da Receita Federal deve enviar ao Ministério Público Federal os 

autos das representações fiscais para fins penais relativas aos crimes contra a 

ordem tributária previstos na Lei n. 8.137/1990 e aos crimes contra a previdência 

social (arts. 168-A e 337-A do CP), após proferida a decisão final, na esfera 

administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente, 

mesmo quando houver afastamento de multa agravada. Inicialmente, o art. 83 

da Lei n. 9.430/1996 determina que a Receita Federal envie ao Ministério Público 

Federal as representações fi scais para fi ns penais relativa aos crimes contra a 

ordem tributária previstos na Lei n. 8.137/1990 e aos crimes contra a previdência 

social (arts. 168-A e 337-A do CP), após proferida a decisão final, na esfera 

administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. 

Por sua vez, segundo dispõe o art. 2º do Decreto n. 2.730/1998, “Encerrado o 

processo administrativo-fi scal, os autos da representação fi scal para fi ns penais 

serão remetidos ao Ministério Público Federal, se: I - mantida a imputação de 

multa agravada, o crédito de tributos e contribuições, inclusive acessórios, não for 

extinto pelo pagamento; II - aplicada, administrativamente, a pena de perdimento 

de bens, estiver confi gurado em tese, crime de contrabando ou descaminho.” Da 

leitura dos citados dispositivos depreende-se nitidamente que o ato normativo 

secundário (isto é, o Decreto n. 2.730/1998) inovou no mundo jurídico, criando 

mais um obstáculo para o envio das representações fi scais ao Ministério Público, 

como se fosse preceito normativo originário. Dessa forma, exorbitou da função 

meramente regulamentar dos Decretos expedidos pelo Poder Executivo, 

conforme expresso no art. 84, IV, da CF. A propósito, “O ordenamento jurídico 

pátrio não admite que o decreto regulamentador, no exercício de seu mister, 

extrapole os limites impostos pela lei” (REsp 729.014-PR, Primeira Turma, DJe, 

11.9.2007). (REsp 1.569.429-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 5.5.2016, DJe 25.5.2016).

O Juízo da 1ª Vara Criminal Federal, do Júri e das Execuções Penais da 1ª 

Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, ao proferir nova análise da defesa 
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prévia por determinação do Tribunal ad quem, destacou que o procedimento 

administrativo fi scal fora concluído em 16.11.2007 com a constituição defi nitiva 

do crédito tributário e foi acostado aos autos do inquérito apenas em 16.11.2010, 

não havendo que se falar, portanto, que a ação policial utilizada para posterior 

oferecimento de denúncia contra os recorrentes pautou-se em informação 

protegida por sigilo.

Como se vê, ao menos em tese, não se vislumbra ilicitude nas provas 

indicadas pela exordial acusatória. Desse modo, diante dos estreitos limites do 

rito, afi gurar-se-ia prematuro determinar o trancamento da ação penal.

As conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias até o presente 

momento acerca da legalidade das provas produzidas somente poderão ser 

afastadas após profunda incursão fático-probatória, a ser efetuada no bojo da 

instrução criminal. Nessa linha, confi ram-se os seguintes precedentes:

Recurso ordinário em habeas corpus. Desvio de verbas públicas. Legalidade 

da conduta imputada à recorrente. Inexistência de prejuízos ao erário público. 

Falta de justa causa. Necessidade de revolvimento do conjunto probatório. Via 

inadequada. Acórdão objurgado em consonância com a jurisprudência deste 

Sodalício.

1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar 

demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da 

punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do 

delito, e ainda, a atipicidade da conduta.

2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento 

jurisprudencial fi rmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento 

da ação penal, pois, de uma superfi cial análise dos elementos probatórios contidos 

no presente reclamo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses 

que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que 

seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente 

valoradas pelo juízo competente.

(...).

Falta de fundamentação da decisão que deu prosseguimento à ação penal, 

afastando as hipóteses de absolvição sumária do artigo 397 do Código de Processo 

Penal. Desnecessidade de motivação extensa. Possibilidade de manifestação judicial 

sucinta. Nulidade não confi gurada.

1. Após a reforma legislativa operada pela Lei n. 11.719/2008, o momento do 

recebimento da denúncia se dá, nos termos do artigo 396 do Código de Processo 

Penal, após o oferecimento da acusação e antes da apresentação de resposta 

à acusação, seguindo-se o juízo de absolvição sumária do acusado, tal como 

disposto no artigo 397 do aludido diploma legal.
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2. A alteração criou para o magistrado a possibilidade, em observância ao 

princípio da duração razoável do processo e do devido processo legal, de absolver 

sumariamente o acusado ao vislumbrar hipótese de evidente atipicidade da 

conduta, a ocorrência de causas excludentes da ilicitude ou culpabilidade, ou 

ainda a extinção da punibilidade, situação em que deverá, por imposição do 

artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, motivadamente fazê-lo, como assim 

deve ser feito, em regra, em todas as suas decisões.

3. Esta Corte Superior de Justiça fi rmou o entendimento de que a motivação 

acerca das teses defensivas apresentadas por ocasião da resposta escrita deve 

ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação formulada pelo órgão 

ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da demanda. Precedentes.

4. Na espécie, tendo o togado singular atestado que a recorrente foi 

devidamente citada, que o Ministério Público teria legitimidade para investigar, 

que a denúncia preencheria os requisitos do artigo 41 da Lei Penal Adjetiva, 

não havendo nos autos elementos suficientes para a absolvição sumária, o 

que foi confi rmado pelo Tribunal de origem, não há que se falar em falta de 

fundamentação da decisão e do acórdão que a confi rmou, afastando-se, assim, a 

mácula suscitada na irresignação.

5. Recurso desprovido (RHC 73.917/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta 

Turma, DJe 23.11.2016)

Recurso em habeas corpus. Homicídio qualificado. Trancamento da ação 

penal. Falta de justa causa. Inevidência. Ilicitude das provas não confi gurada. 

Quebra do sigilo telefônico. Decisão fundamentada. Prorrogações. Possibilidade. 

Contagem do prazo a partir do efetivo início da escuta. Juntada tardia da íntegra 

do procedimento. Questão não enfrentada pelo Tribunal estadual. Prejuízo não 

demonstrado. Reconhecimento fotográfi co. Inobservância do art. 226 do CPP. 

Nulidade. Ausência. Parecer acolhido.

1. Não sendo possível atestar, de plano, a falta de justa causa para a ação penal, 

incabível, nesta via, o seu trancamento.

2. Estão devidamente fundamentadas as decisões que autorizaram a quebra 

do sigilo telefônico e respectivas prorrogações, uma vez que adequadamente 

justificada a necessidade das medidas, com o esclarecimento de serem 

imprescindíveis às investigações.

3. Não há mais dúvida de que o disposto no art. 5º da Lei n. 9.296/1996 não 

limita a prorrogação da interceptação telefônica a um único período, podendo 

haver sucessivas renovações, e de que o prazo de 15 dias ali previsto começa 

a correr da data em que a escuta é efetivamente iniciada, e não do despacho 

judicial.

4. A propósito da alegada juntada tardia das decisões autorizadoras do 

procedimento de quebra de sigilo ao processo, não há manifesta ilegalidade a ser 
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reparada, pois, além de não ter sido enfrentada a questão pelo Tribunal a quo, não 

fi cou demonstrado o prejuízo.

5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as disposições constantes do 

art. 226 do Código de Processo Penal confi guram recomendação legal, e não uma 

exigência, não se confi gurando nulidade quando o ato processual é praticado de 

modo diverso.

6. Recurso em habeas corpus improvido (RHC 72.706/MT, Rel. Ministro 

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 25.10.2016)

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso ordinário em 

habeas corpus.



Sexta Turma





AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL N. 1.675.965-MS 

(2017/0140541-8)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Agravante: J R L de O

Agravado: J H de O

Advogado: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul

Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

EMENTA

Penal e Processo Penal. Agravo regimental em recurso especial. 

Violência doméstica. Afronta ao art. 387, IV, do CPP. Reparação civil. 

Cabimento. Pedido expresso do Ministério Público e do assistente 

de acusação. Dano moral. Decorrência da própria conduta delituosa. 

Agravo regimental não provido.

1. Para que haja a fi xação na sentença do valor mínimo devido a 

título de indenização civil pelos danos causados à vítima, é necessário 

pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa.

2. Por se tratar de dano moral ex delicto, tem-se que o dano 

ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica, que já 

foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo falar em 

necessidade de instrução específi ca para comprovação de valores, 

mormente porque se trata de valor mínimo de indenização, fi xado nos 

termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

3. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: A Sexta 

Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do voto 

da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio 

Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro e Antonio Saldanha Palheiro votaram com a Sra. 

Ministra Relatora.
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Brasília (DF), 26 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Relatora

DJe 4.10.2017

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura: Trata-se de agravo 

regimental interposto por J. R. L. DE O. contra decisão da minha lavra que 

negou provimento ao seu recurso especial, restando assim sintetizada:

Recurso especial. Direito Penal. Violência doméstica. Reparação pelos danos 

causados à vítima. Dano moral in re ipsa. Recurso a que se nega provimento.

O agravante alega que é “impossível a condenação ao ressarcimento de 

suposto dano moral in re ipsa, uma vez que se extrai do artigo 387, inciso IV, 

do Código de Processo Penal que a natureza do dano a ser reparado deve ser o 

material” (fl . 330).

Assevera que “a aferição do dano moral ensejará no alargamento da 

instrução criminal, eis que é imprescindível haver durante a instrução criminal 

a especifi cação do dano pretendido e a efetiva discussão acerca desse pedido” (fl . 

330).

Requer, ao fi nal, a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do 

feito à julgamento perante a 6ª Turma.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (Relatora): Não obstante 

a irresignação do recorrente, mantenho a decisão impugnada por seus próprios 

fundamentos.

Conforme ressaltado na decisão impugnada, é certo que o Código de 

Processo Penal já previa a possibilidade da vítima obter a reparação dos danos 

causados pelo delito mediante a execução, no juízo cível, da sentença penal 

condenatória transitada em julgado (artigo 63) ou mediante o ajuizamento de 

ação civil ex delicto (artigo 64).
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Com o advento da Lei n. 11.719/2008, que deu nova redação ao artigo 

387, IV, do Código de Processo Penal, previu a norma que o magistrado fi xe, 

desde logo, um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

E, interpretando a inovação legal em comento, este Superior Tribunal de 

Justiça pacifi cou sua jurisprudência no sentido de que a Lei n. 11.719/2008 

não se aplica aos delitos praticados antes da sua entrada em vigor e que deve 

haver pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja fi xado o 

valor mínimo de reparação dos danos causados à vítima, de modo a viabilizar o 

devido contraditório.

Nesse sentido, confi ram-se precedentes das Turmas que integram a 3ª 

Seção deste Superior Tribunal de Justiça:

Agravo regimental. Recurso especial. CPP. Art. 147 do CP. Ameaça no âmbito 

doméstico. Art. 387, IV, do CPP. Reparação de dano sofrido pela vítima. Natureza 

jurídica. Incidência múltipla. Cabimento para danos morais e materiais. Pedido 

expresso do quantum na denúncia. Ocorrência. Restabelecimento do valor fi xado 

na sentença condenatória.

(...)

6. Este Superior Tribunal, em relação à fi xação de valor mínimo de indenização 

a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, 

entende que se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério 

Público, este fi rmado ainda na denúncia, sob pena de violação ao princípio da ampla 

defesa.

(...)

9. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 

julgado em 06.12.2016, DJe 16.12.2016)

Agravo regimental no recurso especial. Reparação pelos danos causados à 

vítima. Pedido expresso. Ausência. Não estabelecimento do devido contraditório. 

Descabimento.

1. “A regra do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal com redação dada 

pela Lei n. 11.719/2008, que dispõe sobre a fi xação, na sentença condenatória, de 

valor mínimo para reparação civil dos danos causados ao ofendido, requer pedido 

expresso e formal, de modo a oportunizar o devido contraditório.” (AgRg no REsp 

1.387.172/TO, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado 

em 10.03.2015, DJe 16.03.2015).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.497.674/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, 

julgado em 17.12.2015, DJe 22.02.2016)
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No presente caso, verifi ca-se dos autos que foi formulado pedido expresso 

de reparação de danos, nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de 

Processo Penal e o Tribunal de Justiça, em sede de apelação, condenou o réu 

ao pagamento de valor mínimo para reparação de danos morais sofridos pela 

vítima em R$ 3.000,00 (fl . 168).

Por se tratar de dano moral ex delicto, tem-se que o dano ocorre in re ipsa, 

ou seja, exsurge da própria conduta típica, que já foi devidamente apurada 

na instrução penal, não havendo falar em necessidade de instrução específi ca 

para comprovação de valores, mormente porque se trata de valor mínimo de 

indenização, fi xado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de 

Processo Penal.

Com efeito, “a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não 

ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade 

de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específi ca acerca da sua 

existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de 

prova específi ca para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento 

suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja 

possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa 

à esfera anímica do indivíduo” (AgRg no REsp 1.626.962/MS, Rel. Ministro 

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06.12.2016, DJe 16.12.2016)

De fato, este Superior Tribunal de Justiça registra precedentes que 

reconhecem o dano moral in re ipsa em caso de crime praticado em contexto 

de violência doméstica, valendo conferir, a propósito, o seguinte julgado em 

hipótese análoga:

Recurso especial. Processo Penal. Crime de ameaça. Art. 387, IV, do CPP. 

Reparação de dano moral. Pedido expresso da acusação na denúncia. Existência. 

Instrução probatória específica. Desnecessidade. Restabelecimento do valor 

fi xado na sentença condenatória.

1. Esta Corte Superior entende que para que seja possível fi xar indenização a 

título de danos morais, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério 

Público.

2. In casu, apesar de a acusação não especifi car, na inicial, qual o dano que foi 

violado, diante da ocorrência do crime de ameaça e da forma em que foi narrada 

a conduta na inicial, presume-se que o dano seria o moral, não tendo que se falar 

em cerceamento de defesa por tal motivo.

3. Ademais, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, estamos diante do dano moral in re ipsa, o qual dispensa prova para sua 

confi guração.
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4. Recurso especial provido para restabelecer a condenação por danos morais, 

nos termos da sentença condenatória.

(REsp 1.651.518/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado 

em 1º.06.2017, DJe 13.06.2017)

Gize-se em remate que é inviável a apreciação de matérias que não foram 

alegadas no recurso especial pois é vedado à parte inovar quando da interposição 

do agravo regimental.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

HABEAS CORPUS N. 396.658-SP (2017/0087946-0)

Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Impetrante: Ricardo Hasson Sayeg e outros

Advogados: Ricardo Hasson Sayeg - SP108332

Rodrigo Richter Venturole - SP236195

Eveline Berto Goncalves - SP270169

Márcio Roberto Hasson Sayeg - SP299945

Josimary Rocha de Vilhena - SP334889

Mariana Fleming Soares Ortiz - SP363965

Henrique Nelson Calandra - SP037780

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Paciente: Arnaldo Augusto Pereira (preso)

EMENTA

Processo Penal. Habeas corpus. Concussão e lavagem de dinheiro. 

Prisão preventiva. Súmula 691/STF. Superação. Fundamentação 

defi ciente. Frustração na realização de delação premiada não autoriza 

a imposição de segregação cautelar. Embaraço à instrução. Ausência 

de comprovação.
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1. Embora a Súmula 691 do STF vede a utilização de habeas 

corpus impetrado contra decisão de relator que, em writ impetrado 

perante o eg. Tribunal de origem, indefere o pedido liminar, admite-se, 

em casos excepcionais, confi gurada fl agrante ilegalidade, a superação 

do entendimento fi rmado no referido enunciado sumular.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à 

observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos 

insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se 

indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis.

3. No caso, o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação 

concreta, pois o descumprimento de acordo de delação premiada ou 

a frustração na sua realização, isoladamente, não autoriza a imposição 

da segregação cautelar (Precedente do Supremo Tribunal Federal).

4. Ademais, não há indicação concreta de que o paciente poderia 

causar embaraço à instrução probatória, mas tão somente meras 

conjecturas destituídas de base empírica.

5. Na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, 

revogada a prisão cautelar, como no caso, a imposição de nova prisão 

provisória reclama a indicação de fatos novos, situação não ocorrente 

na espécie.

6. Ordem concedida para, confi rmada a liminar, determinar que 

o paciente Arnaldo Augusto Pereira responda solto ao processo, se por 

outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada 

nova custódia, com base em fundamentação concreta, bem como de 

que sejam impostas outras medidas cautelares constantes do art. 319 

do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada sua 

necessidade.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conceder a ordem nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os 

Srs. Ministros Maria Th ereza de Assis Moura, Sebastião Reis Júnior, Rogerio 

Schietti Cruz e Nefi  Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Brasília (DF), 27 de junho de 2017 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator

DJe 1º.8.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro: Trata-se de habeas corpus, com 

pedido liminar, impetrado em favor de Arnaldo Augusto Pereira, apontando 

como autoridade coatora eminente Desembargador do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, relator do HC n. 2069781-85.2017.8.26.0000.

Consta dos autos que, primeiramente, o paciente foi preso temporariamente 

acusado de praticar os crimes de concussão e lavagem de dinheiro, cometidos 

enquanto subsecretário de planejamento da Prefeitura Municipal de Santo 

André/SP. Após, foi decretada sua prisão preventiva.

Ajustado entre o Ministério Público e o paciente que seria realizado 

acordo de colaboração premiada, foi requerida a revogação da respectiva prisão 

preventiva, a qual efetivamente ocorreu no dia 8.2.2017.

Por ocasião da revogação da prisão preventiva, alega o paciente ter se 

colocado à disposição do Parquet, e solicitado o termo de acordo por escrito. 

No entanto, a acusação teria se recusado a fornecer o termo por escrito. Em 

consequência, o pleito de restabelecimento da prisão preventiva foi deferido.

Irresignada com o restabelecimento da custódia extrema, a defesa impetrou 

habeas corpus prévio, o qual, no entanto, teve indeferida a medida liminar (e-STJ 

fl s. 1.363/1.367).

Daí o presente writ, no qual os impetrantes sustentam a inaplicabilidade da 

Súmula n. 691 do STF, alegando que não há razões concretas para a decretação 

da prisão preventiva, motivo pelo qual postulam a revogação dessa custódia ou 

a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo 

Penal.

Aduz a defesa que o “Paciente não descurou de sua colaboração, como se 

comprova pelas suas próprias manifestações que seguem em anexo, os quais 

se reporta expressamente para evitar meras repetições. Em decorrência, fi cou 

totalmente esvaziada a menor justifi cativa para o decreto de prisão preventiva 

do paciente, em virtude da postura tomada pelo mesmo, ora réu, que, insistiu em 
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colaborar com a Justiça; enquanto, o d. MP, inexplicavelmente, buscou obstruir 

esta colaboração” (e-STJ fl . 5).

Assevera, ainda, que, “embora o paciente estivesse solto desde 08.02.2017, 

até dia 18.04.2017, este, não obstante qualquer fato novo, foi surpreendido com 

nova decretação de prisão preventiva nos mesmos autos, assim insufi ciente e 

ilegalmente fundamentada” (e-STJ fl . 6).

O habeas corpus foi inicialmente por mim indeferido liminarmente 

(e-STJ fl s. 1.372/1.375). Não obstante, interposto agravo contra a referida 

decisão, reconsiderei o decisum atacado, e deferi a liminar requerida, para que o 

paciente aguardasse em liberdade o julgamento fi nal do presente writ (e-STJ fl s. 

1.401/1.405).

Informações prestadas às e-STJ fl s. 1.414/1.420.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da 

ordem (e-STJ fl s. 1.423/1.425).

É, em síntese, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Relator): O objeto da presente 

impetração cinge-se à verifi cação da existência de fundamentação no decreto 

que impôs a segregação cautelar ao paciente.

É bem verdade que o presente writ investe contra decisão que indeferiu 

medida liminar em idêntico remédio impetrado perante o eg. Tribunal de 

origem, o que, nos termos do disposto na Súmula 691 do Pretório Excelso, não 

se admite.

Ocorre que no caso em exame a fl agrante ilegalidade está demonstrada, 

haja vista a ausência de fundamentação válida do decreto prisional, situação que 

autoriza a excepcional superação do referido entendimento sumular.

Nesse sentido:

Habeas corpus. Tráfi co de drogas. Súmula n. 691 do STF. Prisão preventiva. 

Art. 312 do CPP. Periculum libertatis. Indicação necessária. Fundamentação 

insufi ciente. Ordem concedida.

1. Segundo o enunciado da Súmula n. 691 do STF, plenamente adotada 

por esta Corte, não é possível a utilização de habeas corpus contra decisão de 
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relator que, em writ impetrado perante o Tribunal de origem, indefere o pedido 

liminar, salvo em casos de fl agrante ilegalidade ou teratologia jurídica da decisão 

impugnada, sob pena de supressão de instância.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a 

determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se 

indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum 

libertatis), à luz do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. O Juiz de primeiro grau, ao converter o flagrante em preventiva, 

fundamentou a prisão na hediondez do delito supostamente praticado e apontou 

genericamente a presença dos vetores contidos na lei de regência, sem justifi car a 

necessidade de colocar o paciente cautelarmente privado de sua liberdade.

4. Ordem concedida para, confirmada a liminar que determinou a soltura 

do paciente, cassar a decisão que decretou a sua prisão preventiva, ressalvada 

a possibilidade de nova decretação da segregação cautelar, se efetivamente 

demonstrada sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar 

alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC 334.809/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 

26.04.2016, DJe 02.05.2016)

Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento 

jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão 

somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi 

delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, 

nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso 

senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente 

(art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja 

sempre concretamente fundamentado.

No caso em exame, ao apreciar o agravo interno interposto pela defesa 

contra a decisão em que havia indeferido liminarmente o writ, verifi quei ser o 

caso de superação da Súmula 691 do Pretório Excelso, pois tenho para mim que 

o decreto prisional não está concretamente fundamentado.

Depreende-se dos autos que logo no início do feito, após a decretação da 

prisão temporária, foi, na sequência, imposta a prisão preventiva ao paciente. 

Destacou-se na mencionada decisão que a segregação seria necessária, pois 

(e-STJ fl . 329):

restou demonstrado que o averiguado ainda exerce grande infl uência perante 

funcionários públicos e outros agentes políticos corruptos, além disso, ainda 
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estão sendo apurados outros graves crimes contra o mesmo, sendo de rigor a 

decretação da prisão preventiva neste momento processual a fi m de garantir 

a ordem pública e a eventual aplicação da lei penal, a fi m de impedir outras 

manobras de lavagem de dinheiro praticadas pelo averiguado, bem como evitar 

que passe a constranger as testemunhas do feito. Além disso, a prisão preventiva 

é necessária para possibilitar a recuperação dos valores obtidos de forma ilícita 

pelo averiguado.

Entretanto, em vista da possibilidade de realização de acordo de delação 

premiada, a prisão provisória foi revogada e foram fi xadas medidas cautelares 

alternativas. Para tanto, decidiu o Magistrado que (e-STJ fl . 32):

Sem prejuízo, igualmente sem oposição das partes e, ao que consta, ausentes, 

no momento, os requisitos que deram ensejo à custódia cautelar, concedo ao réu 

Arnaldo Augusto Pereira a liberdade provisória, mediante a estrita observação das 

condições restritivas apontadas pelo Ministério Público ... (grifos aditados).

Mais adiante, frustrada a realização de referido acordo, foi restabelecida a 

prisão provisória nos seguintes moldes, in verbis (e-STJ fl s. 27/28):

Frustrada a colaboração premiada entre o Ministério Público e o 

denunciado Arnaldo Augusto Pereira, cumpre analisar a necessidade ou não do 

restabelecimento de sua custódia cautelar.

Em que pesem os argumentos e r. entendimento da D. Defesa, com razão o 

Ministério Público.

Nem se argumente que as justifi cativas apontadas pela Defesa, seriam aptas a 

afastar a necessidade da renovação do decreto de prisão preventiva do acusado.

Isto, pois, benefi ciado justamente com a liberdade provisória diante da real ou 

mesmo plausível possibilidade/probabilidade de sua colaboração premiada nos 

termos da Lei n. 12.850/2013, a esta altura, viu-se frustrada referida possibilidade.

Diante disso, considerada a extensão do crime perpetrado, os graves danos 

advindos, os agentes envolvidos, não há como não considerar a real e efetiva 

possibilidade de que a liberdade outrora concedida ao réu possa efetivamente 

representar, conduzir, à dissipação de provas, coação de testemunhas, enfi m, 

da importante perda ou embaraço de provas cruciais para o correto e justo 

julgamento do ocorrido.

Diante disso, nos termos do artigo 312, do CPP, em especial como garantia da 

ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei 

penal, decreto a prisão preventiva do réu Arnaldo Augusto Pereira.

Expeça-se mandado de prisão.
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Vê-se que a prisão cautelar foi restabelecida por dois motivos: i) a frustração 

na realização de acordo de delação premiada e, ii) o risco de que o paciente 

pudesse vir a comprometer a colheita da prova.

Com relação ao primeiro fundamento, vale destacar que a decretação da 

prisão preventiva, em qualquer hipótese, deve observar a presença dos requisitos 

delineados no art. 312 do Código de Processo Penal. Por essa razão, adverte o 

magistério jurisprudencial dessa Corte que “a validade da segregação cautelar 

está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos 

requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se 

indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis” (RHC 

83.352/MS, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 23.05.2017, DJe 

30.05.2017).

A prisão provisória, por esse motivo, somente pode ser imposta se for 

necessária para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência 

da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por outro lado, o simples fato de ter sido frustrado acordo de colaboração 

premiada, ou mesmo o seu descumprimento, por si só, não justifi ca a imposição 

do cárcere (Nesse sentido: HC 138.207, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin). 

Em outras palavras, a prisão provisória não pode ser utilizada como “moeda de 

troca” ou punição antecipada àquele que, réu em processo penal, celebra ou está 

em vias de celebrar o mencionado acordo.

Aliás, referido julgamento, exarado pela Suprema Corte, foi noticiado no 

Informativo n. 862. Em razão da relevância do tema, reproduzo o seu teor:

A Segunda Turma concedeu “habeas corpus” para revogar prisão preventiva 

decretada em razão de descumprimento de acordo de colaboração premiada.

A prisão preventiva do paciente foi restabelecida quando prolatada a sentença 

que o condenou a dezesseis anos e dois meses de prisão por corrupção ativa, 

lavagem de dinheiro e por integrar organização criminosa, com fundamento no 

descumprimento dos termos do acordo celebrado.

O Colegiado entendeu não haver relação direta entre a prisão preventiva e o 

acordo de colaboração premiada. Por essa razão, o descumprimento do acordado 

não justifi ca a decretação de nova custódia cautelar.

Na liminar confi rmada pela Turma, foi determinada a substituição da prisão por 

medidas cautelares alternativas. Naquela ocasião, observou-se não haver, do ponto 

de vista jurídico, relação direta entre o acordo de colaboração premiada e a prisão 

preventiva. A Lei n. 12.850/2013 não apresenta a revogação da prisão preventiva 
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como benefício previsto pela realização de acordo de colaboração premiada. 

Tampouco há previsão de que, em decorrência do descumprimento do acordo, seja 

restabelecida prisão preventiva anteriormente revogada. Portanto, a celebração de 

acordo de colaboração premiada não é, por si só, motivo para revogação de prisão 

preventiva.

A Turma concluiu no sentido de ser necessário verifi car, no caso concreto, a 

presença dos requisitos da prisão preventiva, não podendo o decreto prisional ter 

como fundamento apenas a quebra do acordo.

Portanto, não se legitima a imposição da segregação cautelar, como na 

hipótese, em razão da celebração do acordo de delação premiada não ter logrado 

êxito. Tal circunstância, isoladamente, não autoriza que se imponha restrição à 

liberdade do acusado.

Impende consignar que ao ser revogada a prisão preventiva, destacou 

o Julgador estarem “ausentes, no momento, os requisitos que deram ensejo 

à custódia cautelar”. Desse modo, nova decretação reclamaria, em atenção à 

orientação fi rmada por essa Corte, a indicação de fatos novos, que indicassem 

a presença dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, 

situação não ocorrente na espécie.

Nesse sentido:

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfi co de drogas. Art. 312 do CPP. Prisão 

preventiva anteriormente relaxada por excesso de prazo. Indeferimento do direito 

de recorrer em liberdade. Indicação de fatos novos. Ausência. Constrangimento 

ilegal evidenciado. Recurso provido.

1. Revogada a prisão cautelar por excesso de prazo, nova segregação só se 

legitima na hipótese da superveniência de fatos inéditos e posteriores à soltura 

que a justifi quem. Precedentes.

2. O recorrente - solto durante a instrução criminal, em decorrência de excesso 

de prazo para o término da instrução criminal - teve indeferido o direito de apelar 

em liberdade sem justifi cativa lastreada em fatos novos.

3. Recurso provido para que, ratifi cada a liminar, o recorrente possa aguardar 

em liberdade o desfecho do processo (Ação Penal n. 0049389-55.2013.8.06.0001), 

se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da possibilidade de nova 

decretação da prisão preventiva, se efetivamente demonstrada sua necessidade 

com base em fatos novos, ou da imposição de medida alternativa, nos termos do 

art. 319 do CPP.

(RHC 65.320/CE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 

19.05.2016, DJe 31.05.2016)
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Por outra senda, com relação ao segundo fundamento, não foi indicado dado 

concreto na decisão combatida que indique o intento do ora paciente em obstruir 

a instrução processual. O que há são meras suposições, que não se revelam 

sufi cientes para amparar o decreto prisional. Assim, conforme já decidiu esta 

Corte: “Também não é sufi ciente para se decretar a prisão a simples afi rmativa 

de que esta se faz necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da 

instrução criminal, sob o entendimento de que, estando o paciente em liberdade, 

certamente concorrerá para a perturbação da colheita de provas, imprescindível 

para a instrução probatória, podendo ainda as testemunhas que tiverem de 

depor em juízo sofrerem represálias por parte do agente. Não trouxe a decisão 

questionada nenhum fato concreto que autorizasse tal conclusão” (HC 283.569/

SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 07.08.2014, 

DJe 22.08.2014).

Nesse sentido, necessário destacar que o ora agravante, ao apresentar 

resposta à acusação no bojo do processo referente à ação penal a que responde, 

confessou a prática delitiva, conduta que denota intento oposto ao de tentar 

causar embaraço à instrução criminal (e-STJ fl s. 42/52).

Ante o exposto, concedo a ordem para, confi rmada a liminar, determinar que 

Arnaldo Augusto Pereira responda solto ao processo (Ação Penal n. 1000937-

81.2016.8.26.0050, em trâmite na 12ª Vara Criminal da Comarca de São 

Paulo/SP), salvo se por outro motivo estiver preso, sem prejuízo de que seja 

decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta, bem como de 

que sejam impostas outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código 

de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada a necessidade.

É como voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 43.049-RJ (2013/0395742-0)

Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Recorrente: Stanley Raposo Alves Aff onso

Recorrente: Carlos Alberto Quellotti Villar

Advogado: Jorge Alberto Romeiro Júnior e outro(s) - RJ112779

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
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EMENTA

Recurso ordinário em habeas corpus. Coação no curso do processo. 

Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Crimes perpetrados em concurso 

de pessoas. Descrição sufi ciente ao exercício do direito de defesa.

1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, o trancamento da 

ação penal é medida de exceção, sendo cabível, tão somente, quando, 

de forma inequívoca, emergirem dos autos a atipicidade da conduta, a 

inocência do acusado ou, ainda, quando for impedida a compreensão 

da acusação, em fl agrante prejuízo à defesa.

2. Nos crimes perpetrados mediante concurso de pessoas, 

defronta-se o órgão acusatório, no momento de oferecer a denúncia, 

com uma pluralidade de acusados envolvidos na prática delituosa. 

Nessa situação, a narrativa minudente de cada uma das condutas 

atribuídas aos vários agentes é tarefa bastante difi cultosa, muitas 

vezes impraticável. Nesse contexto, a jurisprudência desta Casa vem 

admitindo, excepcionalmente, em relação aos coautores e partícipes, 

possa o titular da ação penal descrever os fatos de forma geral, sem 

apontar, separadamente, a conduta atribuível a cada um dos acusados, 

tendo em vista a incapacidade de se mensurar, com precisão, em 

detalhes, o modo de participação de cada um dos réus na empreitada 

criminosa. Portanto, será válida a peça acusatória quando, a despeito 

de não delinear as condutas individuais dos corréus, anunciar o liame 

entre a atuação do denunciado e a prática delituosa, demonstrando a 

plausibilidade da imputação e garantindo o pleno exercício do direito 

de defesa. Precedentes.

3. Na espécie, narrou o titular da ação penal pública, com arrimo 

nos dados coletados durante o inquérito policial, o modo de atuação 

dos recorrentes, anunciando, com inteligibilidade, todos os elementos 

do tipo penal, notadamente a grave ameaça empregada e o intuito de 

favorecer interesse próprio ou alheio, permitindo o contraditório e a 

ampla defesa. Há nos autos elementos conducentes à ocorrência dos 

crimes narrados na incoativa, tudo a recomendar remessa do feito 

à amplitude própria da instrução criminal, momento oportuno ao 

exame da procedência da acusação, mediante cotejo de provas.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento.
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ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti 

Cruz e Nefi  Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, a Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura.

Sustentou oralmente o Adv. Jorge Alberto Romeiro Júnior, pelas partes 

recorrentes: Stanley Raposo Alves Aff onso; Carlos Alberto Quellotti Villar

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

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator

DJe 4.10.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro: Trata-se de recurso ordinário 

interposto por Stanley Raposo Alves Aff onso e Carlos Alberto Quellotti Villar, 

desafi ando acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

relatora a Desembargadora Katya Maria Monnerat – Habeas Corpus n. 0048917-

94.2013.8.19.0000.

Foi o primeiro recorrente denunciado pela suposta prática da conduta 

descrita no art. 344 do Código Penal, e o segundo recorrente pela suposta 

prática do crime previsto no art. 344, na forma do art. 29, ambos do Código 

Penal.

Buscando o trancamento da ação penal, tendo em vista a ausência dos 

requisitos de procedibilidade, a defesa impetrou habeas corpus no eg. Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Entretanto, os Desembargadores 

integrantes da Primeira Câmara de Direito Criminal denegaram a ordem.

Recebeu o acórdão esta ementa (e-STJ fl . 82):

Habeas Corpus. Primeiro paciente que responde pelo crime do art. 344 do 

Código Penal e o segundo pelo crime do art. 344 c/c art. 29, duas vezes, na 

forma do art. 69, todos do Código Penal. Pedido de trancamento da ação penal 

- somente admissível o trancamento da ação penal se comprovados, de plano e 
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sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da 

punibilidade ou a completa ausência de indício de autoria ou da materialidade. 

Exordial acusatória que contém os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal. Autoria e materialidade. Juízo de probabilidade e não de certeza. 

Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

No Superior Tribunal de Justiça, esclarece a defesa que a peça acusatória 

destaca dois episódios envolvendo os recorrentes.

No tocante ao primeiro acontecimento descrito na incoativa, pondera 

que “teria derivado de, em 1º de dezembro no ano passado, como patrono 

do segundo recorrente e de outro acusado [...], haver abordado no corredor 

do fórum a advogada do Delegado Adriano Leal Baptista, lá acusado, e dito 

para ela desistir daqueles depoimentos, pois, do contrário, eles ‘iriam ferrar o 

Adriano’ e iriam repetir tal num procedimento administrativo correlato em 

curso na CGU sobre o mesmo fato” (e-STJ fl s. 102/103). Entretanto, sublinha 

que a referida advogada Darci, quando ouvida durante o inquérito policial, 

“emprestou dimensão bem menor ao ocorrido” (e-STJ fl . 103). Assere, desse 

modo, que o comportamento do primeiro recorrente, “ainda que abordasse a 

questionada probabilidade de terceiro ‘ferrar’ outrem, não confi guraria nenhuma 

conduta criminalmente típica, o que retira a justa causa da ação penal iniciada, 

cumprindo a esse douto colegiado proclamar esse induvidoso abuso de poder” 

(e-STJ fl. 105). Relativamente ao recorrente Carlos Alberto, pontua que o 

representante do Ministério Público criou o concurso de crimes com base 

em “argumentos abstratos e desprovidos de qualquer suporte” (e-STJ fl . 106). 

Afi rma que o órgão acusatório não explicitou como se deu o ajuste entre os 

acusados, o incentivo à prática delitiva ou eventual apoio ao comportamento do 

primeiro réu.

Reverbera, no tocante ao segundo fato narrado na denúncia, “derivar a 

acusação restante de procedimento investigatório instaurado pelo Corregedor 

Geral da Polícia Civil para apurar conduta exclusivamente atribuída ao inspetor 

Edmundo de Simone e, na denúncia, ressurgindo o segundo recorrente também 

como coparticipe, sem qualquer suporte prévio abonando para tal conclusão”. 

Elucida que, nos termos da portaria de instauração do inquérito policial, o 

Delegado Luiz Augusto, que a subscreveu, lá se intitulou testemunha ocular do 

relato do fato que envolveria suposta ameaça de Edmundo contra a supracitada 

advogada Darci. Pondera que o nome do segundo recorrente não foi sequer 

referido. Além disso, destaca que no curso do inquérito, Darci, prestando 

minucioso depoimento, jamais faz referência ao segundo recorrente. Ressalta que 



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 781-847, outubro/dezembro 2017 799

o próprio Delegado Adriano Leal, réu na ação que gerou o entrevero, quando 

compareceu para depor nesse inquérito, não envolveu o segundo recorrente no 

episódio.

Diante de todas essas considerações, busca o provimento do presente 

recurso, determinando-se o trancamento da ação penal.

Ouvido, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento 

do inconformismo (e-STJ fl s. 123/126).

As últimas informações, extraídas do endereço eletrônico do Tribunal de 

Justiça, esclareceram que os autos se encontram aguardando a devolução de 

carta precatória expedida para a comarca de São João de Meriti, para oitiva do 

Delegado Roberto de Souza Cardoso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Relator): Como se vê do 

relatório, busca a defesa, em resumo, o trancamento da ação penal originária, 

ao argumento de que a peça acusatória é genérica e não descreve todas as 

circunstâncias necessárias ao exercício da ampla defesa.

Lembremo-nos que a extinção da ação penal na via eleita consiste em 

medida excepcional, justifi cando-se somente quando se revelar, de plano, a 

atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de 

autoria. Nesse contexto, a jurisprudência desta Casa não aceita, ordinariamente, 

discussões fundadas na ausência de comprovação do elemento subjetivo do 

tipo ou na carência de indícios sufi cientes de autoria do delito, porquanto tais 

esclarecimentos demandam, na maior parte das vezes, apreciação detalhada dos 

elementos de convicção constantes do processo, providência manifestamente 

inconciliável com o rito deste recurso constitucional.

Feitas essas considerações, passo à apreciação do pedido inicial.

Foram estes os fatos narrados na peça acusatória:

No dia 01 de dezembro de 2012, período da tarde, nas dependências do fórum 

de Vila Inhomirim, situado na Avenida Santos Dumont, s/n, Piabetá, nesta comarca, 

o 1º denunciado (Stanley), agindo com vontade livre e consciente, em unidade 

de ações e desígnios com os 2º e 3º denunciados, respectivamente, Edmundo e 

Carlos Alberto, usou de grave ameaça contra a advogada Darci Burlandí Cardoso, 
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consistente em dizer que ‘ferraria’ seu cliente Adriano Leal Baptista, com o fi m de 

favorecer os interesses dos 2º e 3° denunciados, respectivamente, Edmundo e 

Carlos Alberto, no procedimento administrativo policial n. 131/2011 (COINPOL), 

o qual originou o processo 0008372-82.2012.8.19.0075, que tramita neste Juízo.

Os 2º e 3º denunciados, respectivamente, Edmundo e Carlos Alberto, de 

maneira livre e consciente, concorreram efi cazmente para a prática do delito, 

na medida em que o ajustaram previamente com o 1º denunciado (Stanley) 

incentivando e apoiando sua conduta e

O 1º denunciado (Stanley), que funcionava como patrono dos 2º e 3º 

denunciados, respetivamente, Edmundo e Carlos Alberto, os quais, j à época, 

eram testemunhas no processo 0010334-77.2011.8.19.0075, que tramita neste 

Juízo, abordou a advogada Darci, que patrocinava a defesa dó réu Adriano Leal 

Baptista no referido processo. Em tom ameaçador disse-lhe: “Você vai ter que 

desistir do depoimento de Edmundo e Çarios Alberto, pois, caso contrário, meus 

clientes vão ‘ferrar7 o Adriano”. Falou-lhe, ainda, que “a melhor defesa seria atacar 

Adriano, especialmente no Procedimento administrativo relacionado ao mesmo 

fato que tramita na CGU”.

A fi nalidade do 1º denunciado (Stanley) ao praticar tal conduta era favorecer 

os interesses dos 2º e 3º denunciados, respectivamente, Edmundo e Carlos 

Alberto, quais sejam, eximi-los da obrigação de depor e, consequentemente, do 

compromisso de dizer a verdade.

No dia 15 de fevereiro de 2012, período da tarde, nas dependências do 

fórum de Vila Inhomirim, situado na Avenida Santos Dumont, s/n, Piabetá, nesta 

comarca, o 2º denunciado (Edmundo), agindo com Vontade livre e consciente, 

em unidade de ações e desígnios com o 3º denunciado (Carlos Alberto), usou de 

grave ameaça contra o advogado José Estevam Macedo Lima, consistente em 

dizer que ‘colocaria na bunda’ e ferraria seu cliente Gustavo Azeredo Azevedo 

Lima, com o fi m de favorecer interesse próprio e interesse do 3º denunciado 

(Carlos Alberto) no procedimento administrativo policial n. 131/2011 (COINPOL), 

o qual originou o processo 0008372-82.2012.8.19.0075, que tramita neste Juízo.

O 3º denunciado (Carlos Alberto), de maneira livre e consciente, concorreu 

efi cazmente para a prática do delito, na medida em que o ajustou previamente 

com o 2º denunciado (Edmundo), apoiou-o, incentivou-o e esteve com ele 

durante a realização de sua conduta.

O 2º denunciado (Edmundo), que, a essa época, tal qual o denunciado 

(Carlos Alberto), fi gurava como testemunha no processo judicial n. 0010334-

77.2011.8j.19.0075, que tramita neste Juízo, abordou o advogado José Estevam, o 

qual patrocinava a defesa de Gustavo, no referido processo. Em tom ameaçador e 

agressivo, disse-lhe que deveria orientar seu cliente a admitir saber que “Cigano” 

(também réu no aludido processo) não era policial civil e, ainda, negar que ele, 2º 

denunciado (Edmundo) e o 3º denunciado (Carlos Alberto), tivessem dado ordens 

para “Cigano” empreender diligências até o depósito de gás. Caso contrário, ele, 
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2º denunciados (Edmundo), e o 3º denunciado (Carlos Alberto) iriam ‘botar na 

bunda e ferrar seu cliente’.

Após isso, e antes do ingresso na sala de audiências, o 2º denunciado 

(Edmundo), novamente, interpelou o advogado José Estevam, e, apontando o 

dedo em seu rosto de maneira ameaçadora, ordenou-lhe que ‘desse um jeito’ 

de fazer seu cliente depor segundo as orientações dadas por ele, 2º denunciado 

(Edmundo).

A finalidade do 2º denunciado (Edmundo) ao praticar tal conduta era 

favorecer interesse próprio e interesse do 3º denunciado (Carlos Alberto), os 

quais consistiam em benefi ciarem-se do depoimento prestado pelo réu Gustavo, 

furtando-se à eventual responsabilização penal por suas condutas, supostamente 

praticadas, apuradas no procedimento-administrativo policial n. 131/3011 

(COINPOL), o qual originou o processo 0008372-82Í2012.8.19.0075, que tramita 

neste Juízo.

Assim agindo, está:

a. O 1º denunciado (Stanley) incurso nas sanções do artigo 344 do Código 

Penal;

b. O 2º denunciado (Edmundo) incurso nas sanções do artigo 344 e nas sanções 

do artigo 344 c/c artigo 29, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

c. O 3º denunciado (Carlos Alberto) incurso nas sanções do artigo 344 c/c 

artigo 29, duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penai;

Relativamente ao primeiro fato narrado na incoativa, elucida a defesa 

que a advogada Darci, quando ouvida durante o inquérito policial, “emprestou 

dimensão bem menor ao ocorrido, restringindo-o apenas às seguintes expressões 

que disse ter ouvido do 1º recorrente na ocasião: ‘meus clientes não vão depor 

por que (síc) já vão prestar depoimento na corregedoria, você vai ter que desistir 

do depoimento deles em juízo, pois caso contrário meus clientes vão ferrar o 

Adriano’” (e-STJ fl . 103). Reverbera, outrossim, que os vocábulos empregados 

na conversa com a advogada Darci não caracterizam o uso de grave ameaça, 

tal como exigido no dispositivo legal imputado ao réu, “pois estariam expondo 

tout court a possibilidade da concretização de versão em depoimento futuro 

cujo objeto seria o registro de uma impressão de terceiro” (e-STJ fl . 104). Nesse 

palmilhar, entende equivocada a interpretação do alerta feito pelo recorrente 

como grave ameaça.

A esse respeito, relatou o Ministério Público, vimos, que no dia 1º de 

dezembro de 2012, o recorrente Stanley Raposo, em unidade de desígnios com 

os demais denunciados, empregou grave ameaça contra a advogada Darci, 
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consistente em dizer que “ferraria” com seu cliente Adriano Leal, com o 

objetivo de favorecer os demais denunciados, em procedimento administrativo 

policial. Destacou que os denunciados Edmundo e Carlos Alberto, patrocinados 

pelo recorrente Stanley Raposo, eram testemunhas no Processo n. 0010334-

77.2011.8.19.0075. Nesse contexto, Stanley Raposo abordou a causídica Darci 

e, em tom ameaçador disse-lhe: “Você vai ter que desistir do depoimento 

de Edmundo e Carlos Alberto, pois, caso contrário, meus clientes vão ferrar 

o Adriano”. Falou-lhe, ainda, que “a melhor defesa seria atacar Adriano, 

especialmente no Procedimento Administrativo relacionado ao mesmo fato 

que tramita na CGU” (e-STJ fl . 16). Obtemperou, outrossim, que a intenção 

do recorrente Stanley Raposo era favorecer os demais acusados, eximindo-os da 

obrigação de depor e, consequentemente, do compromisso de dizer a verdade.

Como bem esclarece a doutrina, o dispositivo em comento pune “aquele 

que usar (empregar) violência (coação física em sentido amplo) ou grave ameaça 

(séria intimidação, jus ou injusta, revestida de possibilidade intimidatória) 

contra autoridade (delegado, juiz, promotor), parte (vítima, réu ou corréu) ou 

qualquer pessoa que funcione ou é chamada a intervir (escrivão, perito, tradutor, 

intérprete, testemunha, jurado) em processo judicial (cível ou penal), policial 

(inquérito) ou administrativo (inquérito civil, sindicância, etc.), ou juízo arbitral, 

com o fi m de satisfazer interesse próprio ou alheio” (CUNHA. Rogério Sanches. 

Manual de Direito Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 2015, p. 846). Cumpre 

assinalar, a propósito, que a ameaça mencionada no texto legal deve ser “intensa, 

de modo a causar potencial afl ição à vítima. Como consequência, necessita 

cercar-se de credibilidade, verossimilhança e efi ciência” (NUCCI. Guilherme 

de Souza. Código Penal comentado. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 

1.511).

Diante desse cenário, inviável o acatamento da tese defensiva.

Isso porque os fatos e as conclusões apontados na inicial delineiam, 

sufi cientemente, o modo de atuação do recorrente Stanley Raposo, anunciando 

o titular da ação penal pública, com inteligibilidade, todos os elementos do 

tipo penal, notadamente a grave ameaça empregada e o intuito do recorrente 

de favorecer interesse próprio ou alheio, permitindo o contraditório e a ampla 

defesa. Demais disso, impende observar que, nesse momento inicial, não se 

exige a descrição minuciosa da ameaça empregada ou seu verdadeiro grau 

intimidatório sobre o comportamento da vítima, bastando a narrativa da 

promessa feita pelo acusado de causar mal futuro, verossímil e considerável 
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aos interesses da ofendida, tal como se verifi cou na situação em desfi le. Sendo 

assim, evidente tratar-se de questão secundária, prescindível ao desembaraçado 

exercício do direito de defesa.

Cumpre relembrar, no particular, não ser possível, na via eleita “o exame 

da prova de processo em tela, o que é cabível através dos meios de defesa de 

que dispõe o réu no curso da ação. Todavia, aliando-se o inciso VI do art. 648 

com o inciso I, que considera ilegal a coação sem justa causa, a jurisprudência e 

a doutrina têm trancado a ação penal quando não houver base para a acusação, 

fazendo, assim, análise das provas. O exame, contudo, não é o mesmo que 

seria feito pelo juiz ao proferir sentença condenatória ou absolutória. Trata-

se de um exame de que deve resultar, inequivocadamente, a ausência, em tese, de 

possibilidade da acusação, de forma que a absoluta inviabilidade de processo signifi que 

constrangimento indevido” (FILHO. Vicente Greco. Manual de Processo Penal. 

Editora Saraiva: São Paulo, p. 394, grifei).

No mesmo caminhar:

Penal e Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Artigo 344 do 

Código Penal. Coação no curso do processo. Inépcia da denúncia. Inocorrência. 

Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Desclassificação do delito. 

Revolvimento fático-probatório. Não cabimento. Recurso ordinário desprovido.

I - A denúncia deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório, 

ou seja, com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo 

indiciário, a efetiva realização do ilícito penal por parte do denunciado. Não se 

revela admissível a imputação penal destituída de base empírica idônea, o que 

implica a ausência de justa causa a autorizar a instauração da persecutio criminis 

in iudicio.

II - Contudo, na hipótese não se vislumbra a alegada inépcia da denúncia, 

porquanto a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do 

CPP, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do 

direito de defesa.

III - O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus constitui medida 

excepcional, que somente deve ser adotada quando houver comprovação, de plano, 

da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade 

ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito 

(precedentes).

IV - In casu, a recorrente foi denunciada por supostamente ter coagido 

testemunha no curso do processo (art. 344 do CP). Do exame dos autos, porém, não 

se vislumbra a comprovação, inequívoca e imediata, de qualquer hipótese ensejadora 

do trancamento da ação penal.
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V - A pretendida desclassifi cação do delito de coação no curso do processo para 

o crime de ameaça ou injúria, no presente caso, demandaria, necessariamente, o 

amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de 

habeas corpus (precedentes).

Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 60.690/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 

25.10.2016, DJe 16.11.2016, grifei.)

Processo Penal. Habeas corpus. Coação no curso do processo. Inépcia 

da denúncia. Trancamento da ação penal. Medida excepcional. Presença 

dos requisitos do art. 41 do CPP. Aprofundada incursão probatória. Via eleita 

inadequada. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

[...]

II. Na hipótese, os pacientes foram denunciados como incursos nas penas do art. 

344, do Código Penal, não se vislumbrando inépcia na exordial acusatória, uma vez 

que existem indícios de participação no suposto delito pelos depoimentos prestados 

pela vítima, pelos policiais e pelo corréu.

III. A análise detida da tese de ausência de prova da prática do crime é 

questão cujo deslinde demanda profunda imersão na matéria fático-probatória, 

incompatível com a via eleita.

IV. Ordem denegada.

(HC 234.331/RJ, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 

07.08.2012, DJe 14.08.2012, grifei.)

Em relação ao segundo recorrente Carlos Alberto, sobreleva a defesa que 

o representante do Ministério Público não logrou explicar como ocorreu a 

concorrência efi ciente para a eventual prática do delito, nos moldes do art. 29 

do Código Penal. Pondera que não houve descrição de ajuste prévio entre os 

acusados, como teria se dado o incentivo ou o apoio do segundo recorrente para 

a conduta do primeiro denunciado. Destaca que as acusações formuladas em 

desfavor de Carlos Alberto são fruto de “perseguição ministerial” (e-STJ fl . 107), 

sendo, também por esse motivo, imperioso o imediato trancamento da ação.

Sobre o ponto, esclareceu o órgão acusatório que o recorrente Carlos 

Alberto, de maneira livre e consciente, concorreu de modo efetivo para a 

prática do delito, porquanto previamente ajustado com o primeiro denunciado. 

Ponderou, outrossim, que o intento do primeiro recorrente ao praticar a conduta 

era favorecer Carlos Alberto, seu cliente, eximindo-o da obrigação de depor.
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Nesse tear, inviável o imediato acatamento da tese defensiva, notadamente 

porque essa não é a fase juridicamente apropriada para exigir-se do órgão de 

acusação a minuciosa individualização da conduta de cada envolvido.

Explico.

Nos crimes perpetrados mediante concurso de pessoas, defronta-se o 

órgão acusatório, no momento de oferecer a denúncia, com uma pluralidade 

de acusados envolvidos na prática delituosa. Nessa situação, a narrativa 

minudente de cada uma das condutas atribuídas aos vários agentes é tarefa 

bastante difi cultosa, muitas vezes impraticável. Diante de tal peculiaridade, a 

jurisprudência desta Casa vem admitindo, excepcionalmente, em relação aos 

coautores e partícipes, possa o titular da ação penal descrever os fatos de forma 

geral, sem apontar, separadamente, a conduta atribuível a cada um dos acusados, 

tendo em vista a incapacidade de se mensurar, com precisão, em detalhes, o 

modo de participação de cada um dos réus na empreitada criminosa. Portanto, 

será válida a peça acusatória quando, a despeito de não delinear as condutas 

individuais dos corréus, anunciar o liame entre a atuação do denunciado e a 

prática delituosa, demonstrando a plausibilidade da imputação e garantindo o 

pleno exercício do direito de defesa.

Na situação em desfi le, delineou o órgão acusatório, como base nos dados 

até então conhecidos, que o primeiro recorrente, patrocinando os interesses de 

Carlos Alberto, com seu comportamento, buscou eximi-lo do dever de depor 

e, consequentemente, do compromisso de dizer a verdade. Esclareceu, que o 

primeiro recorrente, em unidade de desígnios com Carlos Alberto, usou de grave 

ameaça contra a causídica Darci, com o objetivo de favorecer os interesses do 

segundo recorrente, seu cliente, em procedimento administrativo policial.

Na minha compreensão, tais elementos anunciam a participação de Carlos 

Alberto no delito, porquanto benefi ciário da atuação do causídico, não havendo, 

nessa contextura, como contornar os precisos termos do art. 29 do Código Penal 

que, ao delinear o denominado concurso de pessoas, explicita a responsabilidade 

penal de quem, de qualquer modo, concorre para a infração.

Noutro falar, foram atendidos os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código 

de Processo Penal. Os fatos e circunstâncias necessários ao exercício do direito 

de defesa foram descritos na peça acusatória, sendo descabido o nível de 

detalhamento requerido pela defesa. Tal delimitação pode e deve efetivamente 

ocorrer durante a instrução do processo penal, momento adequado à análise 

aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública.
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Sendo assim, no particular, igualmente não encontro justifi cativa para o 

encerramento prematuro da persecução penal.

Adequadas à espécie, nesse tear, as ponderações de Fernando da Costa 

Tourinho Filho, apoiadas no magistério de Eduardo Espínola Filho:

Embora a denúncia deva fazer uma perfeita descrição da conduta do imputado, 

em se tratando de delito de autoria coletiva, mormente se nos autos do inquérito 

não está especificado o modo de participação de cada um, a jurisprudência 

tem entendido possa o Ministério Público fazer uma narração genérica do fato, 

sem especifi car a conduta dos partícipes, usando, no corpo da peça acusatória, a 

expressão ‘atuando de comum acordo e identidade de propósitos. (Processo Penal, 

Ed. Saraiva, 2003, p. 345, grifei.)

No mesmo diapasão, a jurisprudência desta Corte:

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Penal. Ausência de ilegalidade 

manifesta. Art. 58 da Lei das Contravenções Penais. Arts. 288 e 33 do CP. Inépcia 

da denúncia. Inexistência. Justa causa. Demonstração.

[...]

2. A denúncia não é inepta, pois nela há a descrição de condutas que, em tese, 

enquadram-se nos tipos do art. 58 da Lei das Contravenções Penais e nos arts. 288, 

parágrafo único, e 333, parágrafo único, ambos do Código Penal, todos cometidos 

em concurso de pessoas, sendo mencionado que o paciente tinha domínio e ciência 

dos fatos criminosos, o que é sufi ciente para justifi car a sua inclusão no polo passivo 

da ação penal.

3. A peça acusatória demonstrou a existência de elementos probatórios 

mínimos a autorizar a defl agração da ação penal, consistentes na transcrição 

de trechos de conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial, que 

demonstrariam o envolvimento do paciente nas práticas ilícitas descritas na 

denúncia, não procedendo a alegação de falta de justa causa.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 242.129/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 

24.04.2014, DJe 06.05.2014, grifei.)

Habeas corpus. Impetração originária. Substituição ao recurso especial cabível. 

Impossibilidade. Respeito ao sistema recursal previsto na Carta Magna. Não 

conhecimento. [...] Homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do 

Código Penal). Inépcia da denúncia. Delito praticado em concurso de agentes. 

Descrição idônea dos fatos. Ampla defesa garantida. Constrangimento ilegal não 

evidenciado.
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1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos 

requisitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal, a qual descreve 

a conduta típica cuja autoria é atribuída aos pacientes devidamente qualifi cados 

e permite o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se 

observará o devido processo legal.

2. Nos delitos praticados em concurso de agentes a jurisprudência desta Corte não 

exige a descrição minuciosa da colaboração de cada um para o evento delituoso, 

bastando que seja narrado o fato principal de forma que se possibilite o exercício do 

direito de defesa, como ocorre na hipótese. Precedentes.

[...]

2. Habeas corpus não conhecido.

(HC 260.318/MA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

18.03.2014, DJe 26.03.2014, grifei.)

Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualifi cado. 

Concurso de agentes. Inépcia da denúncia. Descrição individualizada da conduta. 

Desnecessidade. Excesso de prazo para a formação da culpa. Feito complexo 

e pluralidade de réus. Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem 

pública e da instrução criminal. Gravidade do crime, periculosidade do agente e 

temor das testemunhas. Recurso desprovido.

1. No caso de crime praticado mediante concurso de agentes, afigura-

se dispensável que a denúncia descreva de forma minuciosa e individualizada a 

conduta de cada Acusado, bastando, para tanto, que a exordial narre o fato principal 

e as qualifi cadoras de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa.

2. Outrossim, exigir a especifi cação dos atos de cada Acusado no presente 

caso, de espancamento de 1 (uma) vítima por 8 (oito) pessoas, inviabilizaria 

a persecução criminal. A confusão entre as ações leva à impossibilidade de a 

Acusação determinar exatamente o que cada Réu fez, mormente na fase da 

Denúncia.

[...]

5. Recurso desprovido.

(RHC 24.183/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17.03.2009, 

DJe 13.04.2009, grifei.)

O Supremo Tribunal Federal possui idêntica orientação:

Habeas-corpus. Crime continuado de corrupção ativa em concurso de pessoas 

(arts. 333 e 29 e 71 do CP). Inépcia da denuncia. Crime multitudinario ou de 

autoria conjunta ou coletiva. Documentos que devem acompanhar a denuncia. 

Ilegitimidade de parte. Princípios da legalidade, obrigatoriedade, indivisibilidade 

e indisponibilidade da ação penal. Justa causa.
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[...]

2. Nos crimes de autoria coletiva, a denuncia pode narrar genericamente a 

participação de cada agente, cuja conduta especifi ca e apurada no curso do processo. 

Precedentes.

[...]

4. O Código Penal, ao tratar do concurso de pessoas, preve as fi guras de autor, 

co-autor e participe, podendo, assim, ser parte legitima na ação “quem, de qualquer 

modo, concorre para o crime” (art. 29 do CP), ainda que não pratique o nucleo do tipo.

[...]

7. “Habeas-corpus” conhecido, mas indeferido.

(HC n. 71.899/RJ, Relato Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, julgado em 

04.04.1995, DJ 02.06.1995, grifei.)

Reverbera a defesa, relativamente ao segundo fato apresentado na 

incoativa, derivar a imputação “de procedimento investigatório instaurado 

pelo Corregedor Geral da Polícia Civil para apurar conduta exclusivamente 

atribuída ao inspetor Edmundo de Simone” (e-STJ fl . 107). Esclarece que os 

envolvidos nos acontecimentos em nenhum momento mencionaram o nome 

do segundo recorrente – Carlos Alberto. Pondera, a propósito, que o Delegado 

de Polícia que “instaurou e presidiu o inquérito em mira, concluiu ao fi nal 

pelo seu arquivamento no relatório fi nal apresentado, sustentando em longas 

e equilibradas considerações [...] que, em resumo, as condutas noticiadas, 

inobstante pudessem traduzir um grau significativo de potencialidade 

constrangedora, constituíram o exercício do direito constitucional de se defender 

em juízo” (e-STJ fl s. 108/109).

No pormenor, elucidou o Ministério Público que, no dia 15 de fevereiro 

de 2012, nas dependências do fórum de Vila Inhomirim, Edmundo de Simone, 

em unidade de ações e desígnios com o segundo recorrente – Carlos Alberto – usou 

de grave ameaça contra o causídico José Estevam Macedo Lima, “consistente 

em dizer que ‘colocaria na bunda’ e ferraria seu cliente Gustavo Azeredo Lima, 

com o fi m de favorecer interesse próprio e interesse do denunciado – Carlos 

Alberto, no procedimento administrativo policial” (e-STJ fl . 16). Segundo o 

Ministério Público, a fi nalidade dos acusados consistia “em benefi ciarem-se do 

depoimento prestado pelo réu Gustavo, furtando-se à eventual responsabilização 

penal por suas condutas, supostamente praticadas, apuradas no procedimento 

administrativo policial” (e-STJ fl . 17).

Entendo mais uma vez sufi ciente a descrição ministerial.
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Contém a peça acusatória todas as circunstâncias necessárias à compreensão 

dos fatos, descrevendo o Ministério Público o comportamento dos acusados, 

o liame entre o segundo recorrente e o fato tido por delituoso, bem como a 

intenção dos denunciados de evitar eventual responsabilização pelas condutas 

apuradas em processo administrativo policial, havendo indícios concretos do 

acordo de vontades para o mesmo fi m. Narrou o denunciante o contexto no qual 

inseridos o segundo recorrente e as pessoas ligadas a ele, elucidando os vínculos 

entre os envolvidos e apresentando indícios sufi cientes da prática das condutas 

delituosas. Foram, portanto, respeitadas as exigências do art. 41 do Código de 

Processo Penal, não se podendo atribuir à exordial, também no pormenor, a 

pecha de inepta.

Em conclusão, relembro que a denúncia há de ser simples e objetiva, 

“atribuindo a alguém a responsabilidade por um fato, tão-somente. A denúncia 

deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, com 

a adequada indicação da conduta ilícita imputada ao réu, de modo a propiciar 

a ele o pleno exercício do direito de defesa. Toda denúncia é uma proposta da 

demonstração prática de um fato típico e antijurídico imputado a determinada 

pessoa, sujeita a efetiva comprovação e a contradita, e, como assentado na 

jurisprudência, apenas deve ser repelida quanto não houver indícios da existência 

do crime ou, de início, seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do 

acusado ou, ainda, quando não houver, pelo menos, indícios de sua participação. 

Assim, descritos, na denúncia, comportamentos típicos, ou seja, sendo factíveis 

e obviados os indícios de autoria e materialidade delitivas, não se pode trancar a 

ação penal” (AP n. 396/RO, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27.4.2011).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.

É como voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 85.689-DF (2017/0140768-9)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Recorrente: Carlos Alberto Viana Galvao

Advogados: Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto - DF013802

Th iago Machado de Carvalho - DF026973

Recorrido: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
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EMENTA

Processual Penal. Homicídio culposo. Atribuição de negligência 

ao recorrente. Não ocorrência. Trancamento da ação penal. Prova pré-

constituída sufi ciente para demonstrar falta de justa causa.

1 - O crime culposo é um tipo aberto que necessita para a sua 

aferição de uma persecução minudente apta a demonstrar, pelo veio 

da negligência, no caso concreto, omissão relevante e que tenha 

contribuído para o evento morte.

2 - Constatação, pela prova pré-constituída, de que o recorrente 

não se houve com negligência e, por isso mesmo, a ele não pode ser 

debitada a responsabilidade pela morte da vítima por eletroplessão.

3 - Figura o recorrente na denúncia, em realidade, apenas pelo 

fato de ser representante da empresa promotora do evento esportivo, 

o que não é aceitável.

4 - Recurso provido para trancar a ação penal por falta de justa 

causa.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: A Sexta 

Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário, nos termos do 

voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior e Nefi  

Cordeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e 

Antonio Saldanha Palheiro.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nefi  Cordeiro.

Dr. Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto, pela parte recorrente: 

Carlos Alberto Viana Galvao

Brasília (DF), 05 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Relatora

DJe 18.9.2017



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 781-847, outubro/dezembro 2017 811

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura: Ttrata-se de recurso 

ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Carlos Alberto 

Viana Galvao contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios, assim resumido (HC n. 20170020039124):

Habeas corpus. Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Prova pré-

constituída. Necessidade de instrução probatória. Justa causa caracterizada. 

Denúncia recebida. Materialidade e autoria demonstrada. Ordem denegada.

1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente se 

faz possível em casos excepcionais, desde que sejam, de plano e inequivocamente, 

demonstradas com provas pré-constituidas a atipicidade da conduta, a incidência 

de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de 

prova da materialidade do delito.

2. Imputa-se ao paciente na peça acusatória a seguinte conduta delitiva: “... 

mesmo cientes da instalação elétrica defeituosa, sabendo que as pessoas estavam 

recebendo choques elétricos na estrutura metálica do estande em que estava 

estabelecida a Konan Bikes, imprudente e negligentemente, inobservando o 

dever de cuidado necessário, abstiveram-se de tomar as medidas necessárias e 

efi cientes para evitar o evento danoso, dando causa, assim, à morte da vítima. 

( ) Apurou-se que a estrutura metálica do estande já apresentava problemas 

parte metálica, pelo menos, nos dois dias que antecederam à morte da vítima, 

fato que era do conhecimento dos imputados. Apurou-se que os imputados ( ) 

tinham conhecimento de que as instalações elétricas estavam com defeito, que 

a estrutura metálica do estande estava dando choques elétricos, pelo menos, 

desde o dia anterior à morte da vítima, mas, inobservando o necessário dever 

de cuidado, negligenciaram as providências exigíveis para sanar o problema e/

ou permitir o acesso as pessoas ao local, o que contribuiu para o resultado fatal. 

Restou evidenciado que a área do estando onde o choque elétrico ocorreu era 

destinado à hidratação e recuperação dos atletas participantes do evento, sendo 

previsível a presença de água no local e, portanto, a possibilidade de incidentes 

dessa natureza em virtude da falha de isolamento verifi cada, o que, ressalta-se, já 

vinha ocorrendo.”

3. A materialidade está amparada nas cópias do laudo da cópia de exame 

de corpo de delito cadavérico e do laudo de perícia criminal da localidade que 

evidenciam o óbito da vítima em razão de evidentes falhas nas instalações 

elétricas realizadas nos estandes presentes na área “Expo” do evento Iron Man 

70.3, ocorrido em agosto de 2014, no Pontão do Lago Sul. Por vez, a indicação 

de autoria se depreende dos depoimentos prestados à autoridade policial e, de 

modo especial, do próprio interrogatório do paciente, que admite ter tomado 

conhecimento da ocorrência de choques elétricos o estande da “Kona Bikes”. 
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Assim, verifi ca-se a existência de lastro fático mínimo para a persecução penal em 

juízo, de modo que não há que se falar em falta de justa causa.

4. Defi nir se, efetivamente, o que narrado em denúncia deve ou não ser tido 

como comprovado exige dilação probatória e análise minuciosa da provas, o que 

não pode ocorrer nesta estreita via.

5. “Habeas corpus não é a via adequada para exame de questões relativas à 

falta de justa causa para a ação penal, culpabilidade, atipicidade da conduta ou 

tese de negativa de autoria, já que exigem incursões aprofundadas no campo 

fático-probatório.” (STJ - HC 338.091/MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta 

Turma, julgado em 07.02.2017, DJe 15.02.2017).

6. Ordem denegada.

Afirma o recorrente que foi denunciado como sócio presidente da 

Latin Sports, empresa responsável pela promoção do evento Iron Man 70.3, 

ocorrido em agosto de 2014, no Pontão do Lago Sul. Impugna, contudo, a 

responsabilidade penal objetiva.

Defende a ausência de justa causa para a ação penal com relação a ele, 

“tendo em vista que não possui qualquer vinculação com o acidente que 

culminou no falecimento da vítima”. Entende que eventual responsabilidade 

somente pode recair “sobre quem tenha alguma relação com as falhas que 

culminaram no acidente em questão, o que não é o caso do recorrente”.

Insurge-se contra os argumentos adotados no acórdão rechaçado, pois 

a prova pré-constituída não indica qualquer conduta culposa por parte do 

recorrente, que adotou todas as cautelas para evitar acidentes no evento 

promovido pela empresa que representava.

Assevera que o recorrente, por não dispor de conhecimento técnico acerca 

de montagem de estruturas e realização de instalações elétricas, contratou uma 

empresa especializada, consolidada no mercado há mais de 10 anos, com larga 

experiência em grandes eventos, que passou a ser a responsável pela execução 

dos serviços.

Ressalta que, ao contrário do afirmado pela autoridade coatora, “o 

recorrente sequer se encontrava no local do acidente fatal, não dispunha de 

informações que as estruturas montadas pela Neo Evento estariam apresentando 

defeitos no dia dos fatos”. Argumenta que recebeu uma notícia, no dia anterior, 

que uma estrutura metálica teria apresentado problemas, dando choques, 

mas acompanhada da informação de que o problema havia sido devidamente 

solucionado pelos técnicos.
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Destaca que “se o proprietário da Neo Eventos, responsável pela montagem 

das instalações elétricas, afirmou não haver recebido de seus funcionários 

informações de irregularidades ou problemas nas instalações realizadas — razão 

pela qual não comunicou qualquer irregularidade à Latin Sports —, não se pode 

falar que o Recorrente, apenas por ser sócio da Latin, teria agido com culpa no 

acidente ocorrido, em especial porque sequer estava no local quando dos fatos e 

suas atribuições eram de promoção do evento”.

Requer, liminarmente, o sobrestamento da ação penal. No mérito, pugna 

pelo trancamento da ação penal quanto ao recorrente, por falta de justa causa. 

Pleiteia, também, a intimação da Defesa para promover sustentação oral.

Indeferida a liminar (fl s. 366/368) e prestadas informações (fl s. 374/431), 

opina o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso (fls. 

433/441).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (Relatora): Eis o que 

consta da denúncia (fl s. 44/48):

No dia 06 de abril de 2014, por volta das 13h, no Pontão do Lago Sul, situado 

na SHIS Ql 09, Lago Sul, Brasília/DF, durante a realização do evento esportivo 

denominado Iron Man 70.3, Thiago Pereira sofreu choque elétrico ao encostar 

na estrutura metálica de um dos estandes do evento, que estava energizada 

em virtude de falha no isolamento, vindo a óbito, ainda no mesmo dia, em 

decorrência da eletroplessão, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 

190/192 e 225/226.

Os imputados, culposamente, deram causa à morte da vítima.

Apurou-se que a empresa Latin Sports Produções e Eventos S/A, responsável 

pelo evento Iron Man 70.3, cujo sócio presidente, à época dos fatos, era o 

imputado Carlos Alberto, contratou a pessoa jurídica Neo Eventos Produções e 

Promoções Ltda, administrada pelo imputado Nelson Fernando de Miranda Esteves, 

para locação, montagem e desmontagem de estruturas, inclusive instalações 

elétricas, para o aludido evento (fl s. 43/45 e 48/53V).

O serviço de instalação elétrica no local do evento foi realizado pelos 

imputados Lucas dos Santos Ferraz e Jailson Bispo da Trindade, funcionários da Neo 

Eventos, após emissão de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT (fl s. 54) pela 

profi ssional responsável, arquiteta, a imputada Fernanda Alves de Souza (fl . 54).
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Os imputados Lucas dos Santos Ferraz (fl s. 156/160) e Jailson Bispo da Trindade 

(fl s. 161/163), funcionários da Neo Eventos, sem a devida capacitação técnica, 

agindo com imperícia e negligência, sem observarem o necessário dever de 

cuidado e as regras técnicas pertinentes, realizaram a instalação defeituosa da 

parte elétrica do estande e posteriores reparos, dando causa à descarga elétrica 

letal na vitima.

A imputada Fernanda Alves de Souza foi contratada pelo imputado Nelson 

Fernando, para ser a responsável técnica pela execução de instalações elétricas 

prediais de baixa tensão no local do evento, mas, imprudente e negligentemente, 

sem observar o dever de cuidado necessário, emitiu Registro de Responsabilidade 

Técnica - RRT (fl . 54) das referidas Instalações, entretanto, não acompanhou a 

execução dos serviços e sequer compareceu ao local dando causa, igualmente, à 

morte da vítima por eletroplessão.

A própria imputada, em fl s. 164/165, informou que, embora tenha emitido o 

RRT (fl . 541), não acompanhou a instalação dos estandes nem da rede elétrica, 

não acompanhou a fi scalização dos órgãos públicos, nem teve conhecimento de 

alguma irregularidade ou necessidade de correção. Certamente, a imputada não 

teve conhecimento dos defeitos na instalação elétrica porque, negligentemente, 

apesar de ser a responsável técnica, não acompanhou a realização dos serviços.

Os imputados Carlos Alberto Viana Galvão, representante da empresa 

Latin Sports, responsável pelo evento, e Nelson Fernando de Miranda Esteves, 

representante da empresa Neo Eventos, responsável pelas instalações elétricas e 

iluminação do local, mesmo cientes da instalação elétrica defeituosa, sabendo 

que as pessoas estavam recebendo choques elétricos na estrutura metálica do 

estande em que estava estabelecida a Konan Bikes, imprudente e negligentemente, 

inobservando o dever de cuidado necessário, abstiveram-se de tomar as medidas 

necessárias e efi cientes para evitar o evento danoso, dando causa, assim, à morte da 

vítima.

O imputado Nelson Fernando de Miranda Esteves, igualmente, foi imprudente 

ao confi ar a execução dos serviços de instalação elétrica aos dois funcionários 

sem habilitação técnica.

O Laudo Cadavérico (fl s. 190/192; 225/226) demonstrou que a morte de Thiago se 

deu por eletroplessão provocada por meio físico, corroborando a prova testemunhal 

coligida aos autos, restando afastada qualquer possibilidade de cardiopatia anterior 

ou problema decorrente do esforço inerente à atividade física por ele realizada. A 

fi cha de atendimento pré-hospitalar relata histórico de choque elétrico.

O Laudo de Exame de Local (fls. 195/206) demonstrou que as instalações do 

estande onde ocorreu o fato não observaram as normas e boas técnicas de instalações 

elétricas, apontou falhas na isolação, ausência de sistema de aterramento da 

estrutura metálica do estande, cabeamento instalado em desacordo com o padrão, 

concluindo que princípios básicos de proteção contra choques elétricos não foram 

obedecidos. A perícia apontou que princípios estabelecidos na Norma Técnica ABNT 
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NBR 5410, destinados à proteção contra choques elétricos, não foram observados 

nas instalações examinadas, permitindo que a pessoa que entrasse em contato com 

a estrutura metálica, pudesse sofrer choque elétrico, como, de fato, ocorreu com a 

vítima fatal e outras pessoas que tiveram melhor sorte.

Apurou-se que a estrutura metálica do estande já apresentava problemas na parte 

elétrica, pelo menos, nos dois dias que antecederam a morte de Thiago, fato que era 

do conhecimento dos imputados.

Apurou-se que os imputados Carlos Alberto Viana Galvão e Nelson Fernando 

de Miranda Esteves tinham conhecimento de que as instalações elétricas estavam 

com defeito, que a estrutura metálica do estande estava dando choques elétricos, 

pelo menos, desde o dia anterior à morte de Thiago, mas, inobservando o 

necessário dever de cuidado, negligenciaram as providências exigíveis para sanar 

o problema e/ou não permitir o acesso das pessoas ao local, o que contribuiu para 

o resultado fatal.

Restou evidenciado que a área do estande onde o choque elétrico ocorreu era 

destinado à hidratação e recuperação dos atletas participantes do evento, sendo 

previsível a presença de água no local e, portanto, a possibilidade de incidentes 

dessa natureza em virtude da falha de isolamento verifi cada, o que, ressalte-se, já 

vinha ocorrendo.

Desta forma, todos os imputados estão incursos nas penas do artigo 121, 

parágrafo 3º, do Código Penal. Por essa razão, o Ministério Público requer a 

instauração do processo crime, a citação/intimação/requisição deles para defesa 

que tiverem, interrogatório e demais atos processuais, até fi nal decisão.

Consoante se depreende, está sendo o recorrente acusado de homicídio 

culposo, porque, segundo a increpação, na qualidade de representante da empresa 

Latin Sports, responsável pelo evento, mesmo tendo conhecimento de instalação 

elétrica defeituosa e que pessoas tinham recebido choques na estrutura metálica 

do estande em que estava estabelecida a Konan Bikes, teria, de modo imprudente 

e negligente, faltado com o dever de cuidado, deixando de tomar medidas 

efi cientes para evitar o acontecimento fatal.

Note-se, desde logo, a impropriedade em se atribuir, in casu, imprudência 

(ação atabalhoada), conforme estampado na peça acusatória, dado que a 

increpação é de que não teria o recorrente tomado providências para sanar os 

problemas elétricos, ou seja, foi negligente (omisso).

A defesa, por sua vez, sustenta que quando o recorrente teve conhecimento 

de alguma falha elétrica, fi cou sabendo também que já estava ela resolvida e que, 

no dia seguinte, o do evento fatídico, nada teria sido reportado.

Nesse contexto, tenho que, merece o pleito recursal acolhimento.
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É que a denúncia não narra qualquer ato ou omissão do ora recorrente que 

possa ter dado causa à morte da vítima e nem poderia, porquanto é o que se 

pode dessumir da prova pré-constituída nos presentes autos.

Contratou o recorrente uma empresa com vasta experiência no ramo 

de montagem de feiras e eventos, a Neo Eventos, cujo representante, Nelson 

Fernando de Miranda Esteves é co-denunciado. O serviço fora realizado por 

dois eletricistas (denunciados) levados pela Neo Eventos e ainda foi o projeto 

de instalações assinado por uma arquiteta, responsável técnica (também 

denunciada).

Nesse contexto, não há como debitar ao recorrente, representante da 

empresa Latin Sports, promotora do evento, qualquer responsabilidade pela 

morte decorrente de culpa, ainda mais porque os depoimentos constantes dos 

autos (denunciados e testemunhas) mostram que, quando soube que havia 

pessoas levando choque elétrico em um dos estandes instalados, determinou, 

imediatamente, que o problema fosse resolvido, instando um empregado a fazê-

lo.

É o que consta do depoimento de Carlos Eduardo Euzébio, empregado da 

Latin Sports S/A, empresa do recorrente (fl s. 82/83):

Que no dia 04.04.2014 chegou ao conhecimento do depoente que na estrutura 

do stand da Kona Bikes estaria dando choques; Que de imediato o depoente 

entrou em contato com a Neo Eventos, repassando a informação para a pessoa 

de Márcia; Que no mesmo dia 04.04.2014 o eletricista que estava no local do 

evento foi até o Stand; Que o depoente indicou ao eletricista o lugar de onde 

possivelmente estaria vindo as descargas elétricas; Que o eletricista fi cou no 

local fazendo ajustes e efetuando testes na estrutura do Stand da Kona Bikes; 

Que passado algum tempo o eletricista chamou o depoente e lhe mostrou que 

estava tudo bem, usando inclusive a seguinte expressão “tá resolvido”, mostrando 

ao depoente por meio de um aparelho de testes com um pequeno visor digital a 

indicação 0.00; Que no dia 05.04.2014, Camila colega de trabalho do depoente teria 

lhe relatado que ao encostar na estrutura do Stand da Kona Bikes ela teria recebido 

uma pequena descarga; Que novamente de imediato o depoente comunicou a 

Neo Eventos por meio da funcionária Márcia de que a estrutura da Kona Bikes 

continuava a dar choques; Que o mesmo eletricista compareceu no stand e passou 

a realizar testes; Que em seguida aquele eletricista cujo nome o depoente não se 

recorda, mostrava que a estrutura não estava mais dando choques e para isso com o 

mesmo aparelho de testes mostrou ao depoente que ali no Stand não havia nenhum 

tipo de descarga elétrica na estrutura metálica; Que no dia 06.04.2014 dia em 

ocorreu a prova do Iroman 70.3, tudo transcorreu normalmente; Que o depoente 

se recorda de que no dia 06.04.2014 precisou fazer uso de uma bomba para 
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encher pneu de bicicletas e que estaria no Stand da Kona Bikes, o qual o depoente 

teve acesso e lembra que precisou encostar na estrutura metálica, isso uma hora 

antes do acidente que vitimou o atleta Thiago Pereira e para o depoente estava 

tudo ok, pois não sofreu qualquer tipo de choque na estrutura; Que sempre 

que o depoente foi acionado como Latin Sports, tomou todas as providências 

necessárias para resolver o problema seguindo as diretrizes da empresa Latin 

Sports.

O recorrente, por sua vez, declarou (fl s. 84/86).

Que é um dos setes sócios da empresa Latin Sports S/A; Que exerce a função 

de sócio-presidente da referida empresa e o sócio Matheus Zanello Viana a função 

de diretor da fi lial Brasília; (...) Que para a montagem das estruturas do evento 

no Pontão do Lago Sul foram contratadas várias empresas; Que a Neo Eventos 

Produçõe e Promoções Ltda foi contratada especifi camente para, sob a tenda do 

Pontão do Lago Sul, montar os stands da área expo, local de exposição e serviços 

aos atletas, dentre eles a Konan Bikes; Que a Neo montou todas as estruturas dos 

stands, bem como a parte elétrica e a iluminação destes, como se encontrava 

contratado; Que acredita que o local do evento, após montado pela Neo, foi 

vistoriado pelas autoridades, que expediram o respectivo alvará, documento 

sem o qual a Administração do Pontão não liberaria o evento; Que o declarante 

esclarece que chegou em Brasília/DF no dia 04.04.2014; Que no dia 05.04.2014 chegou 

ao seu conhecimento que dois empregados da Konan Bikes haviam reportado que a 

estrutura do stand da Konan Bikes estaa dando choques elétricos; Que a Latin Sport 

S/A, através de seu empregado Carlos Eduardo Eusébio, naquela mesma data, 

qual seja, 05.04.2014, fez contato com o representante a empresa Neo Eventos, que 

enviou o plantonista/eletricista Lucas dos Santos Ferraz para verifi car a situação; 

Que Lucas compareceu ao stand da Konan Bikes e depois retornou a informação 

para a Latin Sports S/A e a Konan Bikes dizendo que o problema elétrico havia sido 

sanado; Que no dia 06.04.2014 o evento Iron Man ocorreu como previsto, não tendo 

a Latin Sport S/A recebido nenhuma outra informação de problemas elétricos no 

stand da KONAN BIKES ou qualquer outro stand;

O eletricista Lucas dos Santos Ferraz, contratado pela Neo Eventos e 

responsável pela execução dos serviços de instalações elétricas, confi rmou os 

fatos, dizendo o seguinte (fl s. 88/92):

Que somente retornou ao Pontão do Lago Sul no dia 05.04.2014, haja vista que 

estava escalado de plantão, não tendo Jailson comparecido; Que naquela data foi 

procurado por uma pessoa da organização do evento, o qual relatou ao declarante 

que havia levado um choque elétrico na estrutura do stand da Kona Bikes; Que o 

declarante retornou ao referido stand, revisou todas as emendas e efetuou novas 

medições, as quais apontaram resultados negativos para choques; Que, ante este 
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resultado, não chegou a conjecturar hipóteses para as causas dos choques narrados; 

Que, posteriormente, não procurou ninguém da organização para dizer que os novos 

testes haviam sinalizado para a inexistência de qualquer irregularidade na rede 

elétrica; Que contudo, se lembra de ter conversado com alguém, que pode ser 

da Kona Bikes ou não, o qual relatou também o fato da estrutura do stand estar 

dando choques elétricos; Que não se lembra de ter dito a este interlocutor que o 

problema poderia ser o fato da montagem das tomadas terem sido realizadas no 

chão e que em decorrência das chuvas estavam ocorrendo os choques elétricos; 

Que não se lembra de ter dito ao seu interlocutor que a solução para o problema 

dos choques seria a desmontagem de toda a rede e a sua remontagem, o que não 

foi feito; Que esclarece que momento algum chegou a cogitar desta hipótese de 

fatos, pois simplesmente não sabia o motivo dos choques comunicados; Que no dia 

05.04.2014, permaneceu até as 18h00 no Pontão do Lago Sul, não havendo outras 

reclamações; (...)

Como se vê, a versão do recorrente confi rma-se no contexto delineado, 

nos sentido de que, ao saber do problema, tomou a única atitude que lhe cabia 

como empresário e responsável pela pessoa jurídica que promovera o evento, 

determinou que fosse resolvido. Não era de se esperar que, sem conhecimentos 

técnicos de eletricidade, fosse, pessoalmente, vistoriar as instalações. A 

resposta que obteve do subordinado foi no sentido de que a questão havia 

sido devidamente solucionada, situação que, como visto nos depoimentos, 

permanecera para si até o momento em que soube do triste acontecimento. Não 

há, portanto, in casu, omissão relevante pelo recorrente, em ordem a, de alguma 

forma, contribuir para o evento morte.

Encontra-se o recorrente na denúncia, única e exclusivamente, por ser o 

representante da empresa promotora do evento, o que pode até ser motivo para 

eventual reparação civil, mas não para colocá-lo na posição de réu em processo 

penal no qual se apura ocorrência de homicídio culposo.

Como cediço, todo crime culposo é considerado um tipo penal aberto, 

pois depende de um trabalho persecutório minudente, a fi m de se justifi car a 

responsabilidade pela violação do dever objetivo necessário nas circunstâncias 

concretas. Aqui, não se encontra conduta omissiva negligente atribuível ao 

recorrente.

Não por acaso, a lição de Rogério Greco é percuciente:

No homicídio, a título de ilustração, não há como saber se a conduta do 

agente se amolda à previsão existente no art. 121, § 3º, do Código Penal, que 

diz, simplesmente: “Se o homicídio é culposo”. Com esta descrição não se pode 
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afi rmar, pelo simples confronto da conduta com o modelo legal, que o agente 

cometeu a infração penal. É preciso que o tipo seja complementado, fazendo com 

que a ele se amolde à conduta levada a efeito pelo agente. (Curso de direito penal, 

10ª edição, Rio de Janeiro, Impetus, 2008, página 206)

Como já afirmado anteriormente, tem-se que o recorrente agiu com 

cuidado objetivo que se esperava, contratando empresa do ramo de montagens de 

eventos com larga experiência no mercado que se encarregou de toda a execução 

dos serviços. A contratada, por sua vez, utilizou-se do trabalho de eletricistas 

e de uma arquiteta. Além disso, não se omitiu o recorrente quando soube do 

problema, um dia antes da vítima sofrer o choque elétrico, determinando que 

fosse sanado, o que, de fato, teria ocorrido, situação que, ao seu talante, fi cara 

resolvida até o momento em que ocorreu a trágica morte.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para trancar a ação penal por 

falta de justa causa.

É como voto.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 51.511-SP 

(2016/0181370-1)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Relator para o acórdão: Ministro Sebastião Reis Júnior

Recorrente: Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Recorrido: Estado de São Paulo

Advogado: Sem representação nos autos - SE000000M

Interes.: Ministério Público do Estado de São Paulo

Interes.: Fabrício Alves dos Santos

EMENTA

Processual Penal. Recurso em mandado de segurança. Art. 265 

do CPP. Abandono de júri pelo Defensor Público. Permanência no 

feito. Não caracterização de abandono do processo.
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1. Não constitui a hipótese do art. 265 do Código de Processo 

Penal o abandono de ato processual pelo defensor do réu se este 

permaneceu na causa, tendo, inclusive, atuado nos atos subsequentes.

2. Precedente: RMS n. 32.742, Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJe 9.3.2011.

3. Recurso em mandado de segurança provido para desconstituir 

a decisão de primeiro grau que aplicou ao recorrente a multa prevista 

no art. 265 do Código de Processo Penal e determinou a sua inscrição 

na dívida ativa.

ACÓRDÃO

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

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

maioria, dar provimento ao recurso em mandado de segurança nos termos do 

voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, que lavrará o acórdão. Vencidos a 

Sra. Ministra Relatora e o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Votaram com o 

Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior os Srs. Ministros Nefi  Cordeiro e Antonio 

Saldanha Palheiro.

Sustentou oralmente o Dr. Rafael Ramia Muneratti pelo recorrente, 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Brasília (DF), 22 de agosto de 2017 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe 31.8.2017

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura: Trata-se de recurso 

ordinário em mandado de segurança interposto pela Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Paulista, 

que denegou a segurança por concluir que a multa foi devidamente aplicada ao 

defensor público nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal.

Alega a recorrente que a atitude do defensor não confi gura abandono 

de causa, mas, sim, abandono de plenário, que “consiste em uma resistência 
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calculada e estratégica a ato processual (sessão de julgamento) considerado 

atentatório aos direitos do réu, sendo lícito (e até dever) que o Defensor 

continue atuando nos demais atos” (fl . 294).

Sustenta que houve motivo imperioso para o abandono de plenário, 

consubstanciado no indeferimento do pedido de juntada aos autos de outro 

processo criminal, no qual se imputa à vítima da ação penal em exame o 

cometimento de estupro de vulnerável, relevante para a construção da defesa 

do réu, bem como no indeferimento de pergunta à testemunha a respeito de 

fatos relacionados ao feito cuja juntada foi indeferida. Afi rma, pois, que “o 

abandono de plenário restou expressa, formal e absolutamente justifi cado, tendo 

as respectivas razões sido consignadas na ata da sessão de julgamento” (fl . 299).

Argumenta, por fim, que o art. 265 do Código de Processo Penal é 

inconstitucional.

Apresentadas as contrarrazões (fls. 307/309) e admitido o recurso, 

manifestou-se o Ministério Público Federal pelo seu não provimento.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura (Relatora): Senhor 

Presidente, antes de proferir meu voto gostaria de registrar que, ontem, recebi 

em meu gabinete o Defensor Público, Dr. Rafael Muneratti, que me trouxe 

memoriais externando sua preocupação com possível precedente. Argumentou, 

em síntese, que não houve abandono defi nitivo do processo, pois o mesmo 

defensor continuou patrocinando os interesses do acusado na causa; que o 

defensor não atua de forma pessoal nem em nome próprio, mas, sim, em nome 

da Instituição, daí porque não seria possível o abandono do processo a cargo 

da Defensoria Pública; e que eventual falta funcional do defensor deveria ser 

analisada pela respectiva Corregedoria-Geral.

Com todo o respeito ao esforço do combativo Defensor, tais questões não 

constam dos autos, como, aliás, admitiu o patrono do recurso. Assim, não serão 

apreciadas, sob pena de supressão de instância. Com efeito, a impetração não 

trouxe a controvérsia à luz da impossibilidade de se fi xar a multa descrita no art. 

265 do Código de Processo Penal por se tratar de defensor público, mas, sim, 

buscou discutir a não caracterização do ato como abandono da causa.
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No caso, inicialmente, o mandado de segurança impetrado perante 

o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não foi conhecido por falta 

de legitimidade ativa. Concluiu a Corte Estadual que o Defensor Público, 

objetivando desconstituir a decisão que lhe impôs multa por abandono da causa, 

prevista no art. 265 do Código de Processo Penal, deveria estar representado por 

advogado e, não, pela Defensoria Pública.

Interposto recurso ordinário, esta Sexta Turma deu-lhe provimento para 

anular o acórdão recorrido determinando-se o conhecimento do writ. Eis a 

ementa do julgado (RMS n. 48.824/SP):

Recurso em mandado de segurança. Impetração em defesa de prerrogativa 

de órgão de execução. Art. 4º, inciso IX, Lei Complementar n. 80/94. Legitimidade 

ativa da Defensoria Pública. Recurso provido.

1. Constitui função institucional da Defensoria Pública impetrar mandado de 

segurança em defesa das funções institucionais e prerrogativas de seus órgãos de 

execução, que são os Defensores Públicos do Estado.

2. No caso, a ação foi ajuizada no intuito de defender a atuação do Defensor 

Público no processo penal, atividade desenvolvida em nome da Instituição, daí 

porque se tem a legitimidade da Defensoria Pública para o manejo do mandamus.

3. Recurso provido para, reconhecendo a legitimidade ativa da Defensoria 

Pública para a impetração do mandado de segurança, anular o acórdão proferido 

pelo Tribunal de origem a fi m de que se conheça do writ.

Examinado o mérito da impetração, entendeu o Tribunal de Justiça local 

por denegar a ordem, uma vez que bem aplicada a multa ao defensor público 

nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal.

Para melhor compreensão, impõe-se a leitura dos seguintes trechos da ata 

da sessão de julgamento do Tribunal do Júri ocorrida em 22.04.2014, na qual o 

magistrado impôs a sanção ao defensor público (fl s. 101/111):

INCIDENTE 1

(...)

Pelo Dr. Defensor foi dito: MM. Juíza a Defensoria Pública requer por avaliar 

imprescindível para o deslinde do caso os autos 541/2010 que tem curso na Vara 

Criminal de Santo Amaro da Capital. No dia de hoje presentante do Ministério 

Público trouxe ao plenário aludidos autos, trata-se de processo criminal cuja 

denúncia versa sobre estupro de vulnerável, artigo 217 do CP. Nessa denúncia 

a vítima dos autos 0000345-29.2008.8.26.0052 é réu. Ressalta-se que a criança 

vítima de estupro é sua sobrinha Kamilly, fi lha de Roseli, irmã do acusado e da 
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vítima do processo anteriormente mencionado. Com fundamento no princípio 

constitucional do princípio da defesa, bem como da íntima convicção dos jurados, 

requer a juntada. Salienta-se que mora alguma vai trazer ao plenário vez que já 

se encontra em posse do Ministério Público. Por último, não se pode ignorar a 

relevância do documento, posto que as razões dos fatos que aconteceram no dia 

10.11.2007, guardam íntima relação com os motivos que justifi caram as agressões 

do réu Fabrício. Pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito: MM. Juíza o pleito defensivo 

deve ser indeferido de plano, haja vista que os fatos do processo referente à 

vítima se deram no ano de 2010. De outro lado, o caso aqui tratado remete a 

uma tentativa de homicídio ocorrida no ano de 2007. Ora, pelo simples critério 

cronológico percebe-se que aquele processo nada tem a ver com a presente 

demanda, de forma que o requerimento defensivo não trará qualquer fato novo 

relacionado a este caso. Assim, para não haver qualquer protelamento do feito, o 

qual, inclusive, já teve um plenário adiado, requeiro o indeferimento do pedido.

Pela MM. Juíza foi decidido: Pretende a Defesa a juntada aos autos de 

documento que está de posse do Ministério Público. Aduz que as cópias cuidam 

de fatos imprescindíveis ao deslinde deste julgamento. O Ministério Público 

manifestou-se contrariamente. O pedido não prospera. Deveras, as partes devem 

atender ao comando legal constante do artigo 479 do Código de Processo Penal, 

de modo que documentos não constantes dos autos não devem sequer ser 

mencionados. Logo, o pedido da Defesa não atende ao prazo estabelecido para 

a juntada de documentos, o que de per si justifi caria a discordância do Ministério 

Público. Some-se a isso, questão peculiar, qual seja, a Defesa não está de posse 

dos documentos que pretende juntar, quem os detém é o Ministério Público. 

Finalmente, num mero repassar de olhos nas cópias do Ministério Público, 

percebo que tratam de fato posterior ao destes autos. Este processo cuida de 

pretensa tentativa de homicídio, ocorrida em 2007, ao passo que o pretenso 

crime sexual, deu-se em 2010. Portanto, diante da discrepância entre as datas 

dos fatos, não prospera o pedido da Defesa, visto ser impossível vincular fato 

posterior a anterior, mormente quando não há notícia de audiência realizada, 

muito menos de sentença prolatada em desfavor de Aparecido. Ante o exposto, 

indefi ro o pedido e retomo o depoimento da testemunha Roseli.

INCIDENTE 2

Retomado o depoimento da testemunha Roseli da Silva Oliveira, 

a partir do seguinte trecho: “O terreno tem várias casas, eu morava com 

os meus fi lhos, Aparecido morava sozinho...”, o depoimento tornou a ser 

interrompido, após o indeferimento de pergunta impertinente da Defesa. Os 

trabalhos foram interrompidos, os jurados foram retirados do plenário, e a 

MM. Juíza determinou a lavratura deste incidente.

Pela Defesa foi dito: “retomados os trabalhos após o indeferimento do Juízo, a 

Defensoria Pública prosseguiu na sua inquirição, indagando à aludida testemunha 
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a respeito dos fatos versados no processo 66148/2010 (controle 541/2010). A 

primeira pergunta à testemunha, essa respondeu que sabia da existência do 

processo e que na época dos fatos sua fi lha Kamilly tinha 05 anos de idade. Em 

seguida, foi perguntado à testemunha quem havia noticiado o crime à delegacia: 

“eu mesma”, quando foi interrompida pelo Ministério Público, asseverando que 

o processo nada tinha a ver com os fatos de hoje. Com efeito, o órgão acusatório 

interpelou ao Juízo, requerendo que sustasse a pergunta da Defensoria Pública. 

Concomitantemente a interpelação feita pelo Ministério Público a testemunha 

disse a esse órgão defensório “que não via problema algum em responder”, 

dizendo ao Ministério Público, eu posso responder Doutor. Ocorre que o Juízo 

desconsiderando as palavras ditas pela testemunha, já não bastasse o pedido da 

prova documental, indeferiu também a prova oral testemunhal. Ressalta-se que o 

processo em curso em Santo Amaro guarda completa e íntima relação com os fatos 

hoje tratados. Não se pode olvidar que num julgamento realizado pelos jurados, 

não só a personalidade do réu deve ser considerada. Também o é a personalidade 

da vítima, pouco importando se o fato sexual em questão é cronologicamente 

antes ou depois dos fatos do processo em epígrafe. Nessa esteira, é cristalino 

que um dos princípios norteadores do plenário é a íntima convicção dos jurados, 

não se podendo furtar aos julgadores as informações da personalidade da 

vítima. Ademais, o princípio constitucional da plenitude de defesa, artigo 5º, 

XXXVIII, é uma garantia de direito individual do indivíduo, por tanto cláusula 

petria. A Defensoria Pública embora discordando do primeiro indeferimento de 

juntada de prova documental, seguiu os trabalhos normalmente. Entretanto, em 

homenagem ao princípio da plenitude de defesa não pode ser complacente com 

o novo indeferimento, quando a própria testemunha demonstrando total boa 

vontade em contribuir com a prova. Destaque-se que é comezinho neste Tribunal 

o réu responder acerca de outros fatos que não dizem respeito ao processo em 

julgamento. Este Defensor com parca experiência de 04 anos em plenário nunca 

viu o Juízo indeferir ou não deixar o réu responder a respeito de outros fatos de 

sua folha de antecedentes. Dessa forma, à luz, diante do novo cerceamento a 

Defesa Técnica retira-se do plenário.

(...)

Pela MM. Juíza foi decidido: Quanto ao incidente de n. 2, registrado em 

ata, esclareço inicialmente que o depoimento da testemunha Roseli da Silva 

Oliveira foi suspenso, num primeiro momento, para que o requerimento do 

Defensor fosse devidamente registrado em ata, o que fez acima no incidente 

nº 1. Após o registro, decidida a questão, o Conselho de Sentença tornou ao 

plenário, assim como a referida testemunha. Ocasião em que este Juízo permitiu 

à Defesa que prosseguisse a inquirição interrompida, o que se deu com 

indagação relacionada aos moradores do terreno, conforme constou do início 

do incidente. O depoimento, todavia, foi mais uma vez interrompido, consoante 

registro constante no próprio termo, que está em apartado. Esclarecidos os 

registros dos incidentes, passo ao exame dos pedidos. Insurgia-se a Defesa contra 
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o indeferimento de pergunta relacionada a fatos estranhos a estes autos e, 

sobretudo, referentes aos documentos cuja juntada fora indeferida. O modo de 

proceder da Defesa está intimamente relacionado com sua insatisfação, ante o 

indeferimento registrado no incidente anterior. Ora, age sem fundamento legal 

a Defesa no modo de proceder. Ao decidir o primeiro incidente, este Juízo deixou 

claro que os fatos tratados no processo em curso em Santo Amaro são posteriores 

aos destes autos. Assim, indagações atinentes a tal denúncia devem ser 

apresentadas naqueles autos e não nestes, cuja vítima é o Sr. Aparecido. Todavia, 

insistiu a Defesa em indagar a testemunha Sra. Roseli da Silva Oliveira acerca 

dos fatos que permeavam a acusação de estupro, insurgindo-se o Ministério 

Público, o que ensejou o indeferimento da pergunta da Defesa. A pertinência das 

indagações faz parte do juízo de valor a ser exercido pelo Juiz togado, a quem 

compete presidir os trabalhos durante a sessão de julgamento. No mais, duas 

circunstância merecem destaque: (a) a disposição manifestada pela testemunha 

para responder as questões impertinentes não tem liame com a admissibilidade 

ou não da pergunta; e (b) a Sra. Roseli fi gura no feito que cuida da tentativa de 

homicídio como testemunha, ao passo que no feito que trata do estupro ela será 

ouvida apenas como informante, porquanto irmã do Sr. Aparecido, vítima aqui 

e réu naqueles autos (o vínculo de parentesco com o reú permite a colheita de 

depoimento sem o compromisso a que alude o art. 203, CPP). Diga-se, ainda, 

que diversamente do que pretende fazer crer a Defesa, perguntas do Ministério 

Público dirigidas à testemunha Roseli também foram indeferidas e somente não 

constaram expressamente do depoimento em apartado, em face de ausência de 

pedido de registro. Eram perguntas de cunho pessoal e nas quais o Dr. Promotor 

de Justiça pretendia obter a opinião da testemunha. Testemunha depõe sobre 

fatos, o que levou ao indeferimento, contra o qual não se insurgiu a acusação. 

Quanto às assertivas da Defesa, de que é habitual ao Réu responder sobre outros 

delitos que constem em sua folha de antecedentes, tenho que as figuras do 

reú e da vítima não se confundem. A vida pregressa do réu por sua vez pode 

ser objeto de valoração para a quantifi cação da pena, ao passo que a vida da 

vítima não. No mais, no caso, se as informações associadas à vida da vítima eram 

tão importantes, deveria a Defesa ter diligenciado de modo antecipado para 

obter as cópias do processo em que fi gurava como réu, não o fazendo, não lhe 

é facultado usar de subterfúgios para que o julgamento seja redesignado. Aliás, 

quanto à redesignação, verifi co que em data anterior este Juízo acatou pedido de 

adiamento da Defesa e o fez para assegurar um julgamento justo, visto que o Réu 

nunca havia sido ouvido em Juízo e apresentou ao Defensor Público que atuava na 

data o nome de pessoa cuja oitiva julgava ser importante. Assim, este Juízo não só 

redesignou o julgamento como também deferiu pedido de oitiva de testemunha, 

como do juízo. Diante do ocorrido, especialmente, do abandono imotivado 

da causa, durante o julgamento, reputo pertinente aplicar ao Defensor 

atuante - Dr. Lúcio Mota do Nascimento - a multa prevista no artigo 265 do 

Código de Processo Penal, que arbitro em 10 salários mínimos. A Defesa 

dispunha de meios legais e jurídicos para que a decisão deste Juízo fosse 
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revista, não lhe sendo facultada a possibilidade de simplesmente deixar 

o Plenário. Não há razão para, diante da situação, diferenciar a postura de 

Defensor Público de postura idêntica que por ventura fosse adotada por 

advogado constituído ou dativo. Deveras, recursos públicos foram gastos 

para assegurar o julgamento, como por exemplo, para a convocação dos 25 

jurados, para o lanche dos sete membros do Conselho de Sentença, para 

as intimações das testemunhas, para a condução coercitiva da vítima, além 

do custo derivado do trabalho dos diversos profi ssionais envolvidos (v.g., 

escreventes, promotor de justiça, juiz etc) e outras despesas que permeiam 

um julgamento popular. Diante de tantos esforços, do custo econômico que 

o julgamento representa e do abandono imotivado do Defensor, a aplicação 

da multa mostra-se necessária também como forma de evitar reiterações, 

não só como meio de punir a ação. Sobre a aplicação da multa prevista no art. 

265 CPP, em casos de abandono de Plenários, o Eg. Tribunal de Justiça de São 

Paulo assim decidiu: (...) Ante o exposto, redesigno o julgamento para o dia 17 

de setembro de 2014, às 13 horas, no Plenário “9”, expeça-se novo mandado de 

condução coercitiva para a vítima, bem como mandados de intimações paras as 

testemunhas e para o réu, caso necessário. Ofi cie-se, com cópia da ata, na forma 

requerida pelo Ministério Público, para a Corregedoria da Defensoria Pública 

do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil. Ofi cie-se, ainda, aos 

mesmos órgãos para que forneçam o n. de inscrição do patrono multado junto 

ao CPF/MF, com a informação, determino a expedição do ofício competente para 

a inscrição da multa, no importe de 10 salários mínimos em dívida ativa. (sem 

negrito no original)

Como se vê, a aplicação da multa por abandono da causa prevista no art. 

265 do Código de Processo Penal restou devidamente fundamentada, tendo o 

magistrado demonstrado a impertinência do pleito da Defesa consubstanciado 

na oitiva de testemunha a respeito de fatos ocorridos posteriormente aos fatos 

em apuração e objeto de outro processo.

Desse modo, não há falar em “motivo imperioso para o abandono de 

plenário”, notadamente se se levar em conta a existência de meios legais e 

judiciais para questionar a correção ou não da conduta do juízo.

De ressaltar que este Sodalício já repudiou a postura de abandonar o 

plenário como tática de defesa. Veja-se:

Processual Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de 

segurança. Imposição de multa do art. 265, do CPP. Ausência de abandono 

processual. Improcedência. Abandono do plenário do Tribunal do Júri. Gesto 

incompatível com o Estado Democrático de Direito. Registro do inconformismo 

em ata. Inconstitucionalidade do mencionado dispositivo de lei. Inocorrência. 

Agravo regimental desprovido.
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I - Ex vi do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, serão fundamentadas 

todas as decisões judiciais, justamente para que delas se possa recorrer, cabendo 

à defesa no Júri, diante de uma decisão com a qual não se conforma, registrar a 

irresignação em ata, a fi m de que o órgão ad quem possa, no momento oportuno, 

manifestar-se sobre o tema.

II - A postura de abandonar o plenário do Júri é incompatível com o Estado 

Democrático de Direito, configurando tal proceder flagrante desrespeito ao 

múnus público conferido ao advogado, bem como tentativa indevida de 

subversão da ordem nos procedimentos judiciais, impondo-se, in casu, a aplicação 

da multa prevista no art. 265, do Código de Processo Penal.

III - Esta Corte já teve a oportunidade de afirmar que não se vislumbra 

nenhum traço de inconstitucionalidade no art. 265, do Código de Processo Penal. 

(Precedentes).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS 48.926/SP, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 

02.02.2016)

Nesse contexto, não merece acolhimento a alegação da recorrente de que 

a conduta do defensor público não se amolda à fi gura do abandono da causa, 

tratando-se tão somente de abandono de plenário. Com efeito, ressaltou o 

magistrado que agiu o defensor público com desrespeito a todos os envolvidos 

na causa.

Saliente-se, por derradeiro, que é fi rme o entendimento jurisprudencial 

desta Corte no sentido de que o art. 265 do Código de Processo Penal encontra-

se plenamente vigente em nosso ordenamento jurídico.

Sobre o tema, confi ram-se os precedentes desta Corte:

Penal e Processual Penal. Recurso ordinário em mandado de segurança. 

Inércia do defensor constituído por mais de um ano para apresentação das 

alegações fi nais. Aplicação da multa por abandono do processo. Art. 265 do CPP. 

Possibilidade. Precedentes.

1. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo 

Penal, por abandono do processo, sobretudo quando o defensor constituído, 

mesmo devidamente intimado por duas vezes para a apresentação das alegações 

fi nais deixa transcorrer o prazo de mais de 1 ano, só vindo a fazê-lo quando 

intimado pessoalmente para efetuar o pagamento da multa aplicada pelo Juízo.

2. O entendimento desta Corte é no sentido da constitucionalidade do art. 265 

do Código de Processo Penal, cuja aplicação não acarreta ofensa ao contraditório 

e à ampla defesa, mas representa, isto sim, estrita observância do regramento 
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legal (RMS 34.652/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 

3.3.2016, DJe 9.3.2016).

3. Recurso ordinário em mandado de segurança improvido.

(RMS 50.347/MG, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 

28.04.2016)

Processual Penal. Recurso ordinário em mandado de segurança. 

Multa cominada a advogado por abandono do processo. Art. 265 do CPP. 

Constitucionalidade. Renúncia ao mandato. Notificação do cliente. Prazo 

decendial. Art. 45 do CPC, c/c art. 3º do CPP. Cumprimento. Ausência de justa 

causa para a aplicação da penalidade. Recurso provido.

1. Esta Corte Superior firmou entendimento pela constitucionalidade do 

art. 265 do Código de Processo Penal, cuja aplicação não acarreta ofensa ao 

contraditório e à ampla defesa, mas representa, isto sim, estrita observância do 

regramento legal.

2. O advogado que renuncia ao mandato deverá, durante os 10 (dez) dias 

posteriores à notificação do constituinte, praticar os atos para os quais foi 

nomeado (art. 45 do Código de Processo Civil, c/c art. 3º do CPP).

3. Os recorrentes comunicaram sua renúncia ao constituinte no dia 22.9.2008, 

sendo que a audiência à qual não compareceram estava designada para o dia 

7.10.2008. Por conseguinte, foi cumprido, com folga, o prazo de 10 (dez) dias 

legalmente estabelecido, o que afasta a justa causa para a aplicação da multa por 

abandono da causa.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se dá provimento para 

conceder a ordem, a fi m de revogar a aplicação da multa prevista no art. 265 do 

CPP e afastar a inscrição dos recorrentes na dívida ativa, decorrente de aludida 

penalidade.

(RMS 33.229/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 

15.04.2016)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de 

segurança.

É como voto.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Pedirei vênia para divergir da 

Eminente Relatora e o faço, deixo já bem claro, não com fundamento nos 

argumentos trazidos pelo advogado da Tribuna e os quais não integram o 
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recurso em apreço. Faço-o por entender que não se encontra presente a hipótese 

do art. 265 do Código de Processo Penal.

Tal dispositivo autoriza a imposição de multa ao advogado quando 

caracterizado abandono do processo. Não vi isso no caso concreto. Os fatos que 

instruem os autos dão notícia de que o advogado abandonou a sessão do júri e 

não abandonou o processo, a causa, deixando o seu cliente indefeso. Tanto é que 

houve um segundo júri, em que ele atuou e, inclusive, logrou êxito.

Deixo claro que não estou aqui endossando o comportamento do defensor, 

incentivando que ele ou outros advogados façam a mesma coisa em outras 

oportunidades. Pelo contrário. Entendo que tal comportamento há de ser 

analisado pelo órgão competente – no caso concreto, pela Corregedoria da 

Defensoria Pública de São Paulo – e, em outros, se por advogado privado, pela 

OAB respectiva.

Apenas me limito a concluir que não se encontra presente a hipótese 

prevista no art. 265 do Código de Processo Penal. A multa pode e deve ser 

aplicada naquelas situações em que fi que demonstrado que, sem comunicação 

prévia ao juiz do feito, o advogado (defensor) abandonou, sem justo motivo, o 

processo, a causa, deixando o cliente indefeso. A isso não se equipara o abandono 

de um ato processual, como no caso concreto.

Aliás, nesse sentido já decidiu a Quinta Turma em acórdão relatado pelo 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (RMS n. 32.742):

Processual Penal. Mandado de segurança. Sanção ao advogado que abandona 

a causa sem prévia comunicação ao juízo (não comparecimento a audiência). Art. 

265 do CPP. Desrespeito ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV da CF/1988). 

Recurso provido.

1. Não é lícito ao Advogado abandonar sem justo motivo previamente 

comunicado ao Juízo, o patrocínio da causa, no momento da realização de ato 

processual ao qual, devidamente intimado, deve comparecer, por confi gurar, 

prima facie, menoscabo às atividades do Poder Judiciário, nas quais desempenha 

função essencial e insubstituível (art. 133 da Carta Magna).

2. Não se deve confundir a ausência a determinado ato processual com o 

abandono do processo, tal como previsto no art. 265 do CPP (redação da Lei n. 

11.719/2008), tanto que cumpre ao Juiz, em tal hipótese, se for o caso, nomear 

defensor substituto, como dispõe o art. 265, § 2º do CPP (redação da Lei n. 

11.719/2008), mas sem afastar a atuação do causídico em atos processuais futuros.

3. A aplicação de qualquer sanção, ainda que de cunho administrativo, mas 

com refl exo patrimonial, se sujeita aos rígidos padrões de procedimento que 
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integram o due process of law (justo processo jurídico), que não admite a noção 

de responsabilidade objetiva por ato infracional disciplinar, a exigir a devida 

apuração de sua prática e do correspondente contexto circunstancial em que 

ocorreu, haja vista o disposto nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição 

Federal.

4. Cabe ao Juiz prover medidas de pronta eficácia para impedir delongas 

processuais, inclusive suscitando ao órgão de classe dos Advogados a adoção 

de sanções administrativas, mas deve abster-se de exercer diretamente essa 

atividade de controle disciplinar.

5. Recurso a que se dá provimento, para conceder a ordem de segurança.

Nesses termos, dou provimento ao recurso em mandado de segurança para 

desconstituir a decisão de primeiro grau que aplicou ao recorrente a multa 

prevista no art. 265 do Código de Processo Penal e determinou a sua inscrição 

na dívida ativa.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Senhores Ministros, peço a mais 

respeitosa vênia ao eminente Ministro Sebastião Reis Júnior e, eventualmente, 

aos que o seguirem, mas adiro integralmente à manifestação da Ministra Maria 

Th ereza de Assis Moura.

O Doutor Rafael Ramia Muneratti sabe muito bem do apreço que tenho 

pela Defensoria Pública. Exerci, inclusive, a função de defensor público no 

início da minha carreira, sei muito bem o valor, a importância, dessa instituição, 

como também do Ministério Público, a que pertenci durante 26 anos. Nesse 

período todo, vez por outra, chegava a notícia de um comportamento como o 

relatado aqui nesse recurso em mandado de segurança. Eu sempre tive muita 

difi culdade de aceitar isso como algo que integra uma estratégia – ou de defesa, 

ou de acusação, ou uma postura de resistência legítima – diante de eventual 

comportamento que não agrade a um dos sujeitos processuais, mormente no 

Tribunal do Júri, que é uma instituição que, a par de toda a sua complexidade, a 

difi culdade do seu próprio funcionamento, pela sua estrutura arcaica, vetusta, e 

que, em razão de uma longa tradição, é mantida, exatamente na expectativa de 

que seja palco de um debate correto e responsável.

Uma atitude como a relatada no presente RMS, a meu ver, é, no mínimo, 

infantil, mas é também desrespeitosa. Desrespeitosa às pessoas que estão 
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participando do julgamento, aos jurados, ao próprio acusado, mas desrespeitosa, 

acima de tudo, com a Justiça. A Justiça brasileira, em que pesem todas as críticas, 

não poderia, realmente, permitir esse tipo de situação. Em outros países, posso 

assegurar que, por algo muito menor do que isso, o advogado, o defensor ou o 

promotor sairia preso, algemado da audiência, por prática de desacato à Corte 

(contempt of court).

O juiz agiu, na espécie, com extremo equilíbrio, demonstrando cuidado 

para motivar o seu ato de, registrado o comportamento desrespeitoso e desleal 

do defensor público, impor-lhe multa prevista no Código de Processo Penal.

Vejo que há dois precedentes: um da Quinta Turma, da relatoria do 

Ministro Felix Fischer, em que, expressamente, ressalta o atentado que é ao 

Estado de Direito uma conduta desse jaez. Confi ra-se:

Processual Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de 

segurança. Imposição de multa do art. 265, do CPP. Ausência de abandono 

processual. Improcedência. Abandono do plenário do Tribunal do Júri. Gesto 

incompatível com o Estado Democrático de Direito. Registro do inconformismo 

em ata. Inconstitucionalidade do mencionado dispositivo de lei. Inocorrência. 

Agravo regimental desprovido.

I - Ex vi do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, serão fundamentadas 

todas as decisões judiciais, justamente para que delas se possa recorrer, cabendo 

à defesa no Júri, diante de uma decisão com a qual não se conforma, registrar a 

irresignação em ata, a fi m de que o órgão ad quem possa, no momento oportuno, 

manifestar-se sobre o tema.

II - A postura de abandonar o plenário do Júri é incompatível com o Estado 

Democrático de Direito, configurando tal proceder flagrante desrespeito ao 

múnus público conferido ao advogado, bem como tentativa indevida de 

subversão da ordem nos procedimentos judiciais, impondo-se, in casu, a aplicação 

da multa prevista no art. 265, do Código de Processo Penal.

III - Esta Corte já teve a oportunidade de afirmar que não se vislumbra 

nenhum traço de inconstitucionalidade no art. 265, do Código de Processo Penal. 

(Precedentes).

Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 48.926/SP, Rel. Ministro Felix 

Fischer, Quinta Turma, julgado em 15.12.2015, DJe 02.02.2016)

Também, um outro precedente da Sexta Turma, da relatoria do Ministro 

Nefi  Cordeiro, RMS n. 50.347, em que se entendeu pela constitucionalidade 

do art. 265, embora ali se pudesse entender que teria sido um abandono do 

processo. Mas vejo, pela própria ementa, que não era um abandono do processo. 
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O advogado foi intimado para apresentar as alegações fi nais e demorou um ano 

para fazê-lo, e só o fez porque ameaçado com a imposição da multa. Então, 

não houve um abandono do processo, houve uma situação diferente da que ora 

estamos a julgar.

A meu ver, qualquer intérprete do Direito pode concluir que, quando se 

pretendeu impor essa multa, não se estava, a meu ver, aludindo tão somente à 

situação de abandono do processo de forma defi nitiva, porque no sistema atual, 

na prática, tal comportamento não produz resultado concretamente danoso ao 

acusado, porque a consequência é a intimação do réu para constituir um novo 

advogado, com posterior designação de defensor dativo, em caso de omissão 

do interessado. Então, não há prejuízo, pois o réu continua a ser defendido e o 

prazo eventualmente perdido lhe é restituído, em nome da amplitude defensiva.

Aqui, ao contrário, temos um julgamento de Tribunal do Júri, com toda a 

sua complexidade, que fi cou a mercê de um defensor público, cujo voluntarismo 

produziu a dissolução do Conselho de Sentença e a interrupção do julgamento, 

porque não viu atendido seu requerimento pelo Juiz-Presidente do Tribunal 

Popular. Ou seja, a validar-se tal comportamento ofensivo à Justiça, a condução 

do processo fi ca totalmente a critério da boa vontade ou da tolerância do 

profi ssional do direito em aceitar ou não o que o juiz decidiu. É algo como dizer: 

“O juiz me desagradou, vou abandonar o processo”.

Acredito que só uma efetiva mudança de postura dos órgãos correcionais 

poderia alterar esse quadro de fatos como esse que são noticiados Brasil afora. 

Mas nunca tive conhecimento de membro do Ministério Público ou advogado 

ou defensor público efetivamente punido pelos respectivos órgãos correcionais 

em razão de condutas dessa natureza.

Não posso, portanto, criticar ou desprestigiar o juiz que aplica um 

dispositivo do Código de Processo Penal, que traduz uma sanção processual, 

diante de um comportamento impróprio, lesivo e desrespeitoso à Justiça e 

aos demais sujeitos processuais. Para mim é um comportamento acima de 

tudo antiético, de alguém que tem uma responsabilidade enorme perante a 

Justiça, máxime porque, sendo defensor público, integra instituição essencial 

à administração da Justiça, a exigir um compromisso maior com a ética e a 

lealdade processual.

Talvez se fosse um advogado, a reprovabilidade seria até menor, mas, sendo 

um defensor público, há esse compromisso mais presente com a ética, com o 
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funcionamento da justiça e com o respeito que, não só com o juiz, como com os 

jurados, que são também juízes nesse caso, devem merecer das partes.

Não vejo, sinceramente, qualquer ilegalidade. E mais, eu entendo que o 

Superior Tribunal de Justiça, quando decide de alguma forma condescendente 

em relação a situações como essa, emite uma sinalização, como a Ministra Maria 

Th ereza de Assis deixou claro, muito preocupante: a de que comportamentos 

desse jaez se tornem corriqueiros e, mais, se transformem em algo tolerado pelos 

tribunais, porque, repito, embora se permita uma eventual sanção disciplinar, nós 

bem sabemos das difi culdades que existem para o exercício de uma fi scalização 

das Corregedorias dessas instituições.

Bendita a hora, a propósito, em que se criaram os Conselhos Nacional de 

Justiça e do Ministério Público.

Na verdade, a não se poder impor a mencionada sanção pecuniária ao 

sujeito processual que abandona um julgamento porque não teve seu pedido 

atendido pelo juiz, o Poder Judiciário estará totalmente entregue à vontade de 

um sujeito processual ou de outro, que vai decidir quando e de que forma o juiz 

deve conduzir a causa e quando vai ser julgada.

Então, só tenho a lamentar. Deixo aqui o registro no voto, na companhia 

da Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, preocupado com uma interpretação 

que, a meu ver, de alguma forma, vai sinalizar por um estímulo a esse tipo de 

situação.

Nego provimento ao recurso especial, aderindo, com o suplemento destes 

fundamentos, aos termos do voto da Ministra Relatora.

RECURSO ESPECIAL N. 1.500.416-SP (2014/0318667-8)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Recorrente: Eder Alves Carvalho (preso)

Advogado: Reginaldo Barbao e outro(s) - SP177364

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
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EMENTA

Penal. Roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, do CP). 

Continuidade delitiva. Pleito de aplicação da desistência voluntária 

com relação ao segundo fato. Não reconhecimento pelas instâncias de 

origem por ausência de voluntariedade e intenção de praticar o ilícito 

com relação a coisa diversa. Desistência deliberada pelo comparsa 

(mandante). Possibilidade de o executor (recorrente) prosseguir na 

empreitada criminosa. Desistência voluntária confi gurada. Aplicação 

do art. 15 do CP devida. Regime inicial fechado. Gravidade concreta. 

Modo mais severo devidamente justificado. Recurso especial 

parcialmente provido.

1. O art. 15 do Código Penal determina que nos casos em que o 

agente, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução só responde 

pelos atos já praticados. Assim, nota-se que, para a caracterização da 

desistência voluntária, o agente deve, livre de coação física ou moral, 

deixar de praticar os atos, ainda que estejam a sua disposição.

2. É devido o reconhecimento da fi gura descrita no art. 15 do CP, 

mesmo que a ordem de cessar a realização dos atos executórios tenha 

partido do comparsa (mandante), inclusive porque a fi nalização da 

empreitada criminosa ainda estaria disponível ao recorrente (executor).

3. Com relação ao regime inicial, tem-se que esta Corte superior 

entende que, ainda que as circunstâncias pessoais do acusado sejam 

todas favoráveis e o quantum de pena indique a possibilidade de 

modo prisional mais brando, é possível o seu recrudescimento quando 

baseado em fundamento concreto.

4. Hipótese em que as características do roubo ultrapassaram o 

comum à espécie, notadamente pelo fato de a arma ter sido apontada 

para a cabeça da vítima, afi gurando-se correta a fi xação de regime 

inicial fechado.

5. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a 

desistência voluntária com relação ao 2º fato, redimensionando-se a 

reprimenda nos termos do voto.
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ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na 

conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, 

dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Maria Th ereza de Assis 

Moura, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 03 de agosto de 2017 (data do julgamento).

Ministro Nefi  Cordeiro, Relator

DJe 14.8.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Trata-se de recurso especial interposto por 

Eder Alves Carvalho, com fulcro no art. 105, III, a, da Constituição Federal, 

em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou 

provimento à apelação defensiva.

Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 5 

meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 15 dias-multa, pela prática 

do delito previsto no art. 157, § 2º, II e V, por duas vezes, na forma do art. 71, 

ambos do Código Penal.

Ato seguinte, a defesa interpôs recurso de apelação perante a Corte de 

origem, a qual lhe negou provimento.

Opôs, ainda, embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

No presente recurso especial, alega violação aos arts. 15, 33 e 59, todos 

do Código Penal. Aduz que, “com esteio na prova oral colhida em relação aos 

fatos ocorridos no dia 15.08.2012, se verifi ca que roubadores ao perceberem 

que a carga era, em sua maioria, de manteiga, resolveram não levá-la, liberando 

a vítima, o veículo e a carga, no logrando os assaltantes, desta vez, êxito na 

locupletação do delito, aliás, como expressamente reconheceu o MPE na 

denúncia”. Afi rma, ainda, que seria devido o abrandamento do regime inicial.
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Requer, assim, o provimento do recurso especial para que seja afastada a 

condenação de um dos delitos de roubo tentado, e alterado o regime inicial para 

o semiaberto.

Contra-arrazoado e admitido na origem, manifestou-se o Ministério 

Público Federal pelo improvimento do recurso especial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro (Relator): No concernente à violação ao 

art. 15 do Código Penal, tem-se que a Corte estadual entendeu inviável o 

reconhecimento da desistência voluntária, aduzindo que (fl s. 283/284):

(...) Inviável a tese de desistência voluntária. Como já bem explicado na 

respeitável sentença, esta situação não ocorreu. Na verdade, os assaltantes não 

exauriram o segundo crime, não, porque teriam desistido; mas, sim, em razão 

de determinação de terceiro bandido, com quem se comunicavam via celular. Não 

foi algo voluntário, ou seja, não foi intenção deles desistir do intento criminoso. 

Na realidade, pretendiam, ainda, cometer o crime; mas, almejavam outra carga. 

Isto fi cou evidenciado nas declarações da vítima, que presenciou a conversa dos 

criminosos. Os apelantes somente obedeceram às ordens de outro criminoso; 

que, por certo, coordenava suas ações? Para que houvesse a configuração da 

desistência voluntária, deveria ela decorrer de motivos independentes, oriundos 

de uma refl exão dos agentes. No caso, o roubo foi tentado; a vítima foi de fato 

ameaçada, mediante o emprego de arma de fogo, que tivera apontada para 

sua pessoa; e os increpados chegaram a se apossar da res; ainda que por breves 

minutos. Percorrido já estava todo o iter criminis, quando, então, receberam a 

ordem do chefe criminoso para se retirarem do local. Além disso, deixaram claro 

que suas intenções era a de roubar outra carga, daquela mesma empresa-vítimal 

Portanto, não se trata aqui de desistência voluntária; mas, sim, de tentativa 

punível. Neste sentido, esclarecedora a lição citada por Alberto Silva Franco, em 

sua obra Código Penal e sua Interpretação 8a edição - p.139: “L.. Na mesma linha 

de entendimento, Johanness Wessels (Direito Penal - Parte Geral. Trad. Juarez 

Tavares. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1976, p. 142) ao asseverar que ‘é 

necessária a integral e defi nitiva renuncia da vontade de realização: o simples 

abster-se de uma determinada forma de cometimento, uma eventual parada 

ou uma transferência da execução para uma data mais propícia não bastam’. 

Ademais suas prisões só foram possíveis por estarem novamente circundando a 

empresa-vítima; ocasião em que o ofendido, como de costume, carregava a sua 

Van. Diante disso, não se há falar em desistência voluntária.
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Em sede de aclaratórios, o Sodalício a quo afi rmou que (fl s. 298/300):

Ora, data venia, o respeitável julgado de segundo grau não sofre de mácula 

alguma, pois ali fi cou assentado, ampla e claramente, que os elementos de provas 

foram analisados em conjunto, como um todo. Enfatizado restou, sobretudo, 

a não ocorrência de desistência voluntária por parte dos criminosos: que, 

declaradamente, diante da vítima, manifestaram suas intenções de continuarem 

em seus intentos criminosos, mudando para outro veículo alvo da mesma 

empresa: isto após já terem-na subjugado e feito-a de refém, com um revólver 

mirado para sua cabeça, tendo com ela trafegado por alguns quilômetros, até 

receberem ordem de terceiro bandido, determinando-lhes a mudança de alvo. 

E, na realidade, o ponto crucial da questão é que os criminosos não renunciaram 

de forma integral e defi nitiva à prática do roubo, eles, simplesmente, objetivaram 

a transferência da execução criminosa para outro veículo com outra carga, mais 

propícia e conveniente a seus intentos oriunda da mesma empresa. Pretendiam 

atacar outro carro. Declararam isso diante do ofendido; o qual fora duas vezes por 

eles abordado - repita-se. Informação esta constante do conjunto probatório dos 

autos. O que, evidentemente, se opõe ao reconhecimento da desistência.

Quanto ao tema, o art. 15 do Código Penal prevê a fi gura da desistência 

voluntária, da seguinte forma, in verbis:

Art. 15. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou 

impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

No presente caso, observa-se que não foi reconhecida a benesse, asseverando 

o Tribunal de origem que os agentes teriam desistido do roubo por determinação 

de terceiro bandido, com quem se comunicavam via celular, e que os criminosos não 

renunciaram de forma integral e defi nitiva à prática do roubo, eles, simplesmente, 

objetivaram a transferência da execução criminosa para outro veículo com outra carga, 

mais propícia e conveniente a seus intentos oriunda da mesma empresa.

Entretanto, nota-se que é caso de reconhecimento do instituto da 

desistência voluntária. Isso porque, a desistência foi deliberada pelo comparsa 

(mandante), sendo, inclusive, possível ao réu (executor da ordem) a continuidade 

do intento criminoso, roubando a carga diversa, que estava à sua disposição. 

Nesse mesmo norte:

Constitucional e Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso. Roubo majorado 

tentado e latrocínio tentado. Desistência voluntária. Necessidade de interrupção 

voluntária do iter criminis. Inocorrência. Quantum de diminuição da tentativa 

do roubo. Iter criminis. Inversamente proporcional. Consumação do roubo. 
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Teoria da amotio. Mera inversão da posse. Despicienda ser mansa, pacífi ca ou 

desvigiada. Dosimetria das instâncias inferiores benevolente. Manutenção. Regra 

da non reformatio in pejus. Pluralidade de hipóteses majorantes do roubo. Critério 

meramente matemático. Ilegalidade. Necessidade de fundamentação concreta 

do quantum de aumento dosado. Aplicação da fração mínima. Continuidade 

delitiva entre roubo e latrocínio. Impossibilidade. Crimes de espécies diferentes. 

Tutela de bens jurídicos diversos. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício.

[...]

2. Malgrado semelhança com a tentativa imperfeita ou inacabada (CP, art. 

14, II), compreendida como aquela em que o agente, por fatores alheios a sua 

vontade, não esgota os meios de execução ao seu alcance, dentro daquilo que 

considera suficiente, em seu projeto criminoso, para alcançar o resultado; a 

desistência voluntária (CP, art. 15), também denominada “ponte de ouro”, caracteriza-

se pela interrupção voluntária do iter criminis pelo agente, que, livre de coação física 

ou moral, deixa de praticar os demais atos necessários à consumação, conquanto 

estivessem à sua disposição, de modo que essa interrupção seja capaz de evitar a 

consumação.

[...]

10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para 

redimensionar a pena privativa de liberdade do crime de roubo para 2 (dois) 

anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo-se, no mais, o teor do decreto 

condenatório.

(HC 189.134/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 

02.08.2016, DJe 12.08.2016)

Ademais, com relação ao fundamento de que os agentes não renunciaram 

integral e defi nitivamente a prática do ilícito, objetivando outra carga, tem-se 

que o recorrente não pode ser condenado pela mera cogitação de roubar carga 

diversa.

Dessa forma, deve ser aplicado o instituto da desistência voluntária, com o 

afastamento da condenação do crime de roubo pelo 2º fato, redimensionando-se 

a reprimenda fi nal a 5 anos e 6 meses de reclusão, mais 13 dias-multa.

Quanto aos atos até então praticados, nos termos do art. 15 do CP, os 

quais, confi gurariam, em tese, o crime de ameaça - art. 147 do mesmo diploma 

legal, ressalta-se que estariam prescritos nos termos do art. 109, VI, do Código 

Repressor.

No concernente ao regime inicial, tem-se que a Corte estadual manteve o 

modo fechado, nos seguintes termos (fl . 284):
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Mantém-se o regime fechado, que é o mais indicado na repressão do roubo 

duplamente qualificado, praticado em continuidade delitiva. Pois agiram em 

comparsaria, com emprego de arma de fogo, mantendo a vitima como refém; 

demonstrando suas reais periculosidades.

Em sede de embargos de declaração, o Tribunal de origem asseverou, 

ainda, que (fl . 299):

(...) Já quanto ao regime prisional, no acórdão claro fi cou que o fechado é o 

único indicado na repressão das subtrações violentas, cometidas, seguidamente, 

em continuidade delitiva, contra a mesma empresa-vítima. E, fora fi xado com 

base na análise da culpabilidade dos agentes, nos moldes do artigo 59 do 

Código Penal. Pois, em ambas às vezes, os larápios agiram em comparsaria e 

com emprego de arma de fogo, apontada para a cabeça do ofendido; fato que 

demonstrou suas inequívocas periculosidades.

Com efeito, observa-se que o modo prisional fechado foi mantido em 

razão da gravidade concreta da conduta, demonstrada especialmente pelo fato 

de os agentes terem apontado a arma de fogo para a cabeça do ofendido, o que, 

de fato, demonstra a maior periculosidade do agente e justifi ca a escolha do 

regime inicial mais gravoso. Nesse mesmo sentido:

Habeas corpus substituto de recurso próprio. Inadequação da via eleita. Roubo 

majorado. Paciente condenado à sanção corporal defi nitiva de 5 anos e 4 meses 

de reclusão. Regime prisional fechado. Gravidade concreta do delito a ensejar a 

necessidade do regime inicial fechado. Constrangimento ilegal não evidenciado. 

Habeas corpus não conhecido.

- O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção 

deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do 

habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for 

passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de 

concessão da ordem, de ofício, nos casos de fl agrante ilegalidade.

- Nos termos da Súmula n. 440/STJ, fi xada a pena-base no mínimo legal, é 

vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em 

razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Na 

mesma esteira, as Súmulas n. 718 e n. 719 do STF.

- Na escolha do regime prisional, o julgador não está absolutamente adstrito 

ao quantum da pena imposta no caso concreto, devendo, nos termos do art. 33, 

§ 3º, do Código Penal, guiar-se pelas diretrizes previstas no art. 59 do Estatuto 

Repressivo e na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última por um 

modus operandi que desborde do tipo penal violado.
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- Hipótese em que, não obstante o paciente seja primário, com circunstâncias 

judiciais favoráveis, tanto que a pena-base ficou estabelecida no mínimo legal, 

o regime inicial fechado foi fixado com base na gravidade concreta do delito, 

consistente no fato de o acusado ter apontado a pistola para a cabeça da vítima, 

denotando não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça 

maior à incolumidade da vítima. Precedentes.

- Habeas corpus não conhecido.

(HC 380.972/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 09.03.2017, DJe 14.03.2017)

Assim, mantém-se o regime inicial fechado por estar devidamente 

justifi cado nas circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso especial 

para reconhecer a desistência voluntária com relação ao 2º fato, e reduzir a 

reprimenda fi nal a 5 anos e 6 meses de reclusão, mais 13 dias-multa.

RECURSO ESPECIAL N. 1.666.637-ES (2017/0092587-3)

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Recorrente: Paulo Henrique Ambrosio Alves

Advogados: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Th iago Piloni - Defensor Público

Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

EMENTA

Recurso especial. Execução penal. Remição. Atividade realizada 

em coral. Interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da 

LEP. Precedentes. Redação aberta. Finalidade da execução atendida. 

Incentivo ao aprimoramento cultural e profi ssional. Afastamento 

do ócio e da prática de novos delitos. Proporcionar condições para a 

harmônica reintegração social. Formação profi ssional. Provimento.
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1. Em se tratando de remição da pena, é, sim, possível proceder à 

interpretação extensiva em prol do preso e da sociedade, uma vez que o 

aprimoramento dele contribui decisivamente para os destinos da execução 

(HC n. 312.486/SP, DJe 22.6.2015).

2. A intenção do legislador ao permitir a remição pelo trabalho 

ou pelo estudo é incentivar o aprimoramento do reeducando, 

afastando-o, assim, do ócio e da prática de novos delitos, e, por 

outro lado, proporcionar condições para a harmônica integração social 

do condenado (art. 1º da LEP). Ao fomentar o estudo e o trabalho, 

pretende-se a inserção do reeducando ao mercado de trabalho, a fi m 

de que ele obtenha o seu próprio sustento, de forma lícita, após o 

cumprimento de sua pena.

3. O meio musical, além do aprimoramento cultural 

proporcionado ao apenado, promove sua formação profissional 

nos âmbitos cultural e artístico. A atividade musical realizada pelo 

reeducando profi ssionaliza, qualifi ca e capacita o réu, afastando-o do 

crime e reintegrando-o na sociedade.

4. Recurso especial provido para reconhecer o direito do 

recorrente à remição de suas penas pela atividade realizada no Coral 

Decreto de Vida, determinando ao Juízo competente que proceda a 

novo cálculo da reprimenda, computando, desta feita, os dias remidos 

como pena efetivamente cumprida.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, dar provimento ao recurso especial nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro, 

Antonio Saldanha Palheiro e Maria Th ereza de Assis Moura votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 26 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe 9.10.2017
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Trata-se de recurso especial interposto 

por Paulo Henrique Ambrósio Alves, representado pela Defensoria Pública do 

Espírito Santo, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, 

contra acórdão do Tribunal de Justiça local que manteve a decisão de primeiro 

grau que negava provimento ao pedido de remição da pena.

Consta dos autos que o reeducando requereu ao Juiz da execução o 

reconhecimento de trabalho no Coral Decreto da Vida para fi ns de remição da 

pena, uma vez que se dedicava 8 horas diárias ao referido labor.

O Magistrado a quo indeferiu o pedido e, interposto agravo em execução, o 

Tribunal local manteve a negativa.

Esta, a ementa do acórdão recorrido (fl . 43):

Ementa: Agravo em execução. Remição. Trabalho. Coral. Não empresarial. 

Recurso conhecido e improvido.

Não basta o trabalho esporádico, ocasional, realizado pelo reeducando para 

fi ns de remição, sendo necessária a certeza de efetivo trabalho, bem como que 

seja esta atividade ordenada, empresarial e, antes de mais nada, remunerada. 

Doutrina.

O desempenho de atividades no “Coral Decreto de Vida”, de natureza 

eminentemente artística, não remunerada e de cunho não empresarial, não 

pode ser considerada para fi ns de remição. Inteligência do artigo 126, da Lei de 

Execuções Penais.

Recurso conhecido e improvido.

Nas razões do especial (fl s. 49/58), o recorrente alega ofensa ao princípio 

da fi nalidade da Execução Penal e ao art. 126 da Lei de Execução Penal, ao 

fundamento de que o meio musical é sim uma atividade laborativa, tanto que 

regulamentada pela Lei n. 3.857/1960, com caráter profi ssionalizante, e, em 

razão da necessidade de prática constante para realizar o aprendizado, considera-se, 

igualmente, como uma forma de estudo (fl . 54).

Sustenta que chega a ser um desalento constatar que alguns de nossos Tribunais 

não considere a música como meio de trabalho, ou, até mesmo, de estudo. Sabe-se que 

para aprender música é necessário horas e horas de estudos a fi m de aperfeiçoamento 

de técnica além, é claro, de se aprender sobre como manusear e cuidar de instrumentos 

musicais. Dessa forma, o recorrente, ao reinserir-se na sociedade como músico estará 
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apto para produzir, realizar shows, ensinar, cuidar de instrumentos, entre outras 

possibilidades, o que demonstra, por sua vez, que a fi nalidade da pena foi alcançada 

(fl . 56).

Conclui que por mais que Nelson Hungria nunca tenha classifi cado a música 

como atividade laborativa, é evidente que aprender técnicas musicais é uma atividade 

digna de ser reconhecida como trabalho, estudo, meio de vida e sustento, para fi ns de 

remição da pena (fl . 58).

Oferecidas contrarrazões (fl s. 65/67), o recurso foi admitido na origem (fl s. 

69/73).

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou pelo 

desprovimento do recurso especial (fl s. 83/87):

Recurso especial. Execução penal. Pleito de remição da pena. Desenvolvimento 

de atividade musical. Alegação de que o reeducando desenvolveu a atividade por 

190 (cento e noventa) dias. Necessidade de análise formal da mencionada atividade, 

bem como da jornada de trabalho. Demandas que implicariam revolvimento de 

matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. Atividade que não pode ser 

equiparada a estudo ou trabalho, para fi ns de remição da pena. Parecer pelo não 

conhecimento do recurso ou, se conhecido for, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior (Relator): Discute-se se a música, 

mais especifi cadamente o canto em coral, pode ser considerado como trabalho 

ou estudo para fi ns de remição da pena.

Em outra ocasião (HC n. 312.486/SP, DJe 22.06.2015), entendi que em se 

tratando de remição da pena, é, sim, possível proceder à interpretação extensiva em prol 

do preso e da sociedade, uma vez que o aprimoramento dele contribui decisivamente 

para os destinos da execução.

O Ministro Felix Fischer, no REsp n. 744.032/SP (DJ 5.6.2006), concluiu 

que a norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por 

objetivo a ressocialização do condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam 

partem, que admita o benefício em comento, em razão de atividades que não estejam 

expressas no texto legal.
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Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como 

resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma prevista 

no art. 126 da LEP, fi rmou o entendimento de que é possível remir a pena com 

base em atividades que não estejam expressas no texto legal.

A propósito:

Habeas corpus. Execução penal. Remição da pena. Aprovação no ENEM. 

Interpretação extensiva do art. 126 da LEP. Possibilidade. Recomendação n. 

44/2013 do CNJ. Utilização. Ordem concedida.

1. A norma inserta no art. 126 da Lei de Execução Penal visa, essencialmente, 

à ressocialização do sentenciado, por meio do incentivo ao estudo e ao trabalho, 

atividades que agregam valores necessários à sua melhor reintegração na 

sociedade. Nesse contexto, uma interpretação mais ampla do art. 126 da Lei 

de Execução Penal, no caso, com a adoção da Recomendação n. 44/2013, do 

Conselho Nacional de Justiça, atende aos princípios que norteiam a Lei de 

Execução Penal.

2. Ordem concedida para reconhecer o direito da paciente à remição de 133 

dias, em razão de sua aprovação no ENEM.

(HC n. 376.324/PR, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 

15.5.2017)

Habeas corpus. Execução penal. Remição da pena. Aprovação no Exame 

Nacional do Ensino Médio - ENEM. Possibilidade. Interpretação extensiva do art. 

126 da LEP. Recomendação n. 44/2013 do CNJ à luz dos preceitos constitucionais. 

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida.

1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 44/2013, 

conferindo interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal, que 

possibilita a denominada remição da pena em decorrência do estudo, pelo 

condenado recolhido em regime fechado ou semiaberto.

2. Na mesma linha, este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no 

sentido de que a norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, 

tem por objetivo a ressocialização do condenado, sendo possível o uso da 

analogia in bonam partem, que admita o benefício em comento, em razão de 

atividades que não estejam expressas no texto legal (REsp 744.032/SP, Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 5.6.2006).

3. Em recente julgado, a Quinta Turma assentou que a interpretação extensiva 

conferida ao art. 126 da LEP é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que 

faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos 

(incisos II e III do art. 1º). Mais: Constituição que tem por objetivos fundamentais 

erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária 
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(incisos I e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de 

sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como “fraterna” 

(HC 94.163, Relator(a): Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 02.12.2008, 

DJe-200 divulg 22.10.2009 public 23.10.2009 Ement vol-02379-04 pp-00851) (HC 

382.780/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado 

em 4.4.2017).

4. Ordem concedida para reconhecer o direito do paciente à remição da pena 

decorrente da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio.

(HC n. 381.858/PR, Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27.4.2017, 

DJe 8.5.2017)

Concluiu-se, portanto, que o rol do art. 126 da Lei de Execução Penal 

não é taxativo, pois não descreve todas as atividades que poderão auxiliar no 

abreviamento da reprimenda. Aliás, o caput do citado artigo possui uma redação 

aberta, referindo-se apenas ao estudo e ao trabalho, fi cando a cargo do inciso I 

do primeiro parágrafo a regulação somente no que se refere ao estudo – atividade 

de ensino fundamental, médio, inclusive profi ssionalizante, ou superior, ou ainda 

de requalifi cação profi ssional.

De acordo com Rodrigo Duque Estrada Roig, considerando também que 

a LEP não exige que o trabalho realizado seja contínuo, duradouro ou organizado, 

deve ser admitida a remição mesmo pela prestação de trabalho esporádico ou ocasional, 

ainda que voluntário e não remunerado. Basta que haja o registro, em planilha, 

dos dias trabalhados. De fato, a lei não faz restrições quanto à forma, natureza ou 

a duração da prestação laborativa, não podendo o intérprete limitá-la em desfavor 

do indivíduo. Lembremos uma vez mais que são assegurados ao condenado todos os 

direitos não atingidos pela lei (art. 3º da LEP) (ROIG, Rodrigo Duque Estrada. 

Execução Penal: Teoria Crítica. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 366).

Na mesma linha, entendo que a intenção do legislador ao permitir 

a remição pelo trabalho ou pelo estudo é incentivar o aprimoramento do 

reeducando, afastando-o, assim, do ócio e da prática de novos delitos, e, por 

outro lado, proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado 

(art. 1º da LEP).

Ao fomentar o estudo e o trabalho, pretende-se a inserção do reeducando 

ao mercado de trabalho, a fi m de que ele obtenha o seu próprio sustento, de 

forma lícita, após o cumprimento de sua pena.

Nessa toada, entendo que o meio musical satisfaz todos esses requisitos, 

uma vez que além do aprimoramento cultural proporcionado ao apenado, ele 

promove sua formação profi ssional nos âmbitos cultural e artístico.
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Renato Marcão, ao comentar sobre a leitura, dispôs os seguintes argumentos 

que, ao meu entender, aplicam-se perfeitamente à música:

A melhor interpretação que se deve dar à lei é aquela que mais favorece 

a sociedade e o preso, e por aqui não é possível negar que a dedicação 

rotineira deste ao aprimoramento de sua cultura por meio do estudo contribui 

decisivamente para os destinos da execução, infl uenciando de forma positiva em 

sua (re)adaptação ao convívio social. Aliás, não raras vezes o estudo acarretará 

melhores e mais sensíveis efeitos no presente e no futuro do sentenciado, vale 

dizer, durante o período de cumprimento de pena e no momento da reinserção 

social, do que o trabalho propriamente dito. Tanto quanto possível, em razão de 

seus inegáveis benefícios, o aprimoramento cultural por meio do estudo deve 

constituir um objetivo a ser alcançado na execução penal, e um grande estímulo 

na busca deste ideal é a possibilidade de remir a pena privativa de liberdade pelo 

estudo (Curso de execução penal/Renato Marcão. – 14. ed. rev., ampl. e atual. – 

São Paulo: Saraiva, 2016, p. 244).

Mais uma vez, compreendo que se aplicam à música, os comentários de 

Renato Marcão sobre a leitura:

Sendo um dos objetivos da Lei de Execução Penal, ao instituir a remição, 

incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua readaptação ao convívio 

social, a interpretação extensiva do mencionado dispositivo impõe-se no presente 

caso, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário na leitura como método 

factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em sociedade. (Lei de 

execução penal anotada/Renato Marcão. – 6. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: 

Saraiva, 2017, p. 362).

Ora, a atividade musical realizada pelo reeducando profi ssionaliza, qualifi ca 

e capacita o réu, afastando-o do crime e reintegrando-o na sociedade. No mais, 

apesar de se encaixar perfeitamente à hipótese de estudo, vê-se, também, que a 

música já foi regulamentada como profi ssão pela Lei n. 3.857/1960.

Como bem explanado pelo recorrente, sabe-se que para aprender música é 

necessário horas e horas de estudos a fi m de aperfeiçoamento de técnica além, é claro, 

de se aprender sobre como manusear e cuidar de instrumentos musicais. Dessa forma, 

o recorrente, ao reinserir-se na sociedade como músico estará apto para produzir, 

realizar shows, ensinar, cuidar de instrumentos, entre outras possibilidades, o que 

demonstra, por sua vez, que a fi nalidade da pena foi alcançada (fl . 56).

Por fi m, destacam-se os ensinamentos de Ruthiléia Barbosa em seu artigo 

“A música como agente de (re)integração social do adolescente submetido ao 

cumprimento de medida socioeducativa”:
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Neste viés, é possível que encontremos na arte, que aqui será apontada por 

intermédio da música, uma importante aliada no processo de (re) integração 

social pois ela é entendida como um dos mais efi cazes meios de socialização e 

também ressocialização, isso se dá pelo motivo dela possuir uma característica de 

função social, como por exemplo, as de recreação e lazer. Tal função social é, na 

música, a arte em si. (JUNKER, 2013).

Já se demonstra através de estudos que a música quando trabalhada em 

grupo faz ressurgir as relações interpessoais tornando-as mais fraternas, além 

de trazer ao individuo a auto realização, sentimento necessário a convivência 

harmônica consigo e também comunitária. (https://ruthileiabarbosa.jusbrasil.

com.br/artigos/373038580/a-musica-como-agente-de-re-integracao-social-do-

adolescente-submetido-ao-cumprimento-de-medida-socioeducativa)

Apenas a título de esclarecimento, informo que, in casu, o direito reclamado 

não foi reconhecido não por não ter o recorrente atendido aos requisitos 

objetivos para o benefício, mas apenas por não estar a música expressamente 

prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer o 

direito do recorrente à remição de suas penas pela atividade realizada no 

Coral Decreto de Vida, determinando ao Juízo competente que proceda a novo 

cálculo da reprimenda, computando, desta feita, os dias remidos como pena 

efetivamente cumprida, nos termos da presente decisão.





Súmulas





 SÚMULA N. 593

O crime de estupro de vulnerável se confi gura com a conjunção carnal 

ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual 

consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior 

ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

Referências:

CP, art. 217-A, caput, acrescido pela Lei n. 12.015/2009.

CPC/2015, art. 1.036.

Precedentes:

EREsp   1.152.864-SC  (3ª S, 26.02.2014 – DJe 1º.04.2014)

AgRg nos EREsp  1.435.416-SC  (3ª S, 22.04.2015 – DJe 05.05.2015)

(*)REsp   1.480.881-PI  (3ª S, 26.08.2015 – DJe 10.09.2015)

REsp   1.184.236-TO  (5ª T, 07.12.2010 – DJe 17.12.2010)

AgRg no REsp  1.427.049-TO  (5ª T, 27.10.2015 – DJe 16.11.2015)

AgRg no REsp  1.536.880-ES  (5ª T, 02.02.2016 – DJe 15.02.2016)

AgRg no REsp  1.472.138-GO  (5ª T, 23.02.2016 – DJe 29.02.2016)

AgRg no REsp  1.363.531-MG  (6ª T, 27.06.2014 – DJe 04.08.2014)

AgRg no REsp  1.439.120-MG  (6ª T, 08.09.2015 – DJe 29.09.2015)

AgRg no REsp  1.465.769-SC  (6ª T, 10.11.2015 – DJe 25.11.2015)

HC   256.402-PR  (6ª T, 05.04.2016 – DJe 18.04.2016)

REsp   1.361.564-MG  (6ª T, 12.04.2016 – DJe 25.04.2016)

(*) Recurso repetitivo.

Terceira Seção, em 25.10.2017

DJe 6.11.2017
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SÚMULA N. 594

O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos 

em proveito de criança ou adolescente independentemente do exercício do 

poder familiar dos pais, ou do fato de o menor se encontrar nas situações de risco 

descritas no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de quaisquer 

outros questionamentos acerca da existência ou efi ciência da Defensoria Pública 

na comarca.

Referências:

CPC/2015, art. 1.036.

ECA, arts. 98 e 201, III.

Precedentes:

(*)REsp   1.265.821-BA  (2ª S, 14.05.2014 – DJe 04.09.2014)

(*)REsp   1.327.471-MT  (2ª S, 14.05.2014 – DJe 04.09.2014)

REsp   510.969-PR  (3ª T, 06.10.2005 – DJ 06.03.2006)

REsp   1.113.590-MG  (3ª T, 24.08.2010 – DJe 10.09.2010)

AgRg no REsp  1.245.127-BA  (3ª T, 08.11.2011 – DJe 07.12.2011)

REsp   1.269.299-BA  (3ª T, 15.10.2013 – DJe 21.10.2013)

AgRg nos

EDcl no REsp  1.262.864-BA  (3ª T, 13.05.2014 – DJe 22.05.2014)

(*) Recursos repetitivos.

Segunda Seção, em 25.10.2017

DJe 6.11.2017
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SÚMULA N. 595

As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos 

suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido 

pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e 

adequada informação.

Referências:

CC/2002, arts. 186 e 927.

CDC, arts. 6º, III, 14, caput e § 1º, 20, caput e § 2º, e 37, caput, §§ 1º e 3º.

Precedentes:

REsp   1.034.289-SP  (3ª T, 17.05.2011 – DJe 06.06.2011)

REsp   1.121.275-SP  (3ª T, 27.03.2012 – DJe 17.04.2012)

REsp   1.230.135-MT  (3ª T, 04.12.2012 – DJe 11.12.2012)

REsp   1.232.773-SP  (3ª T, 18.03.2014 – DJe 03.04.2014)

REsp   998.265-RO  (4ª T, 15.04.2010 – DJe 1º.02.2011)

REsp   1.101.664-SP  (4ª T, 07.02.2013 – DJe 28.02.2013)

REsp   1.244.685-SP  (4ª T, 03.10.2013 – DJe 17.10.2013)

AgRg no AREsp  651.099-PR  (4ª T, 26.05.2015 – DJe 03.06.2015)

REsp   1.079.145-SP  (4ª T, 28.04.2015 – DJe 12.11.2015)

Segunda Seção, em 25.10.2017

DJe 6.11.2017
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SÚMULA N. 596

A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, 

somente se confi gurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu 

cumprimento pelos pais.

Referência:

CC/2002, arts. 1.696 e 1.698.

Precedentes:

REsp   579.385-SP  (3ª T, 26.08.2004 – DJ 04.10.2004)

AgRg no Ag  1.010.387-SC  (3ª T, 23.06.2009 – DJe 30.06.2009)

AgRg no AREsp  138.218-MS  (3ª T, 28.08.2012 – DJe 04.09.2012)

AgRg no AREsp  367.646-DF  (3ª T, 08.05.2014 – DJe 19.05.2014)

REsp   1.415.753-MS  (3ª T, 24.11.2015 – DJe 27.11.2015)

REsp   658.139-RS  (4ª T, 11.10.2005 – DJ 13.03.2006)

REsp   804.150-DF  (4ª T, 02.05.2006 – DJ 22.05.2006)

REsp   858.506-DF  (4ª T, 20.11.2008 – DJe 15.12.2008)

REsp   831.497-MG  (4ª T, 04.02.2010 – DJe 11.02.2010)

REsp   576.152-ES  (4ª T, 08.06.2010 – DJe 1º.07.2010)

AgRg no AREsp  390.510-MS  (4ª T, 17.12.2013 – DJe 04.02.2014)

Segunda Seção, em 8.11.2017

DJe 20.11.2017
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SÚMULA N. 597

A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização 

dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência 

é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da 

data da contratação.

Referência:

Lei n. 9.656/1998, art. 12, V, c.

Precedentes:

AgRg no AREsp  595.365-SP  (3ª T, 04.12.2014 – DJe 16.12.2014)

AgRg no AREsp  854.954-CE  (3ª T, 24.05.2016 – DJe 06.06.2016)

AgInt no AREsp  858.013-DF  (3ª T, 09.08.2016 – DJe 16.08.2016)

AgInt no AREsp  833.977-DF  (3ª T, 1º.09.2016 – DJe 12.09.2016)

AgInt no REsp  1.448.660-MG  (3ª T, 04.04.2017 – DJe 10.04.2017)

REsp   962.980-SP  (4ª T, 13.03.2012 – DJe 15.05.2012)

AgRg no AREsp  627.782-SP  (4ª T, 05.03.2015 – DJe 11.03.2015)

AgInt no AREsp  892.340-SP  (4ª T, 09.08.2016 – DJe 16.08.2016)

AgInt no AREsp  912.662-SP  (4ª T, 06.09.2016 – DJe 21.09.2016)

AgInt no AREsp  949.288-CE  (4ª T, 20.10.2016 – DJe 24.10.2016)

Segunda Seção, em 8.11.2017

DJe 20.11.2017
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SÚMULA N. 598

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o 

reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado 

entenda sufi cientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Referência:

Lei n. 9.250/1995, art. 30.

Precedentes:

AgRg no REsp  1.233.845-PR  (1ª T, 22.11.2011 – DJe 16.12.2011)

AgRg no AREsp  276.420-SE  (1ª T, 21.03.2013 – DJe 15.04.2013)

AgRg no AREsp  81.149-ES  (1ª T, 15.10.2013 – DJe 04.12.2013)

AgRg no AREsp  394.520-RS  (1ª T, 11.03.2014 – DJe 21.03.2014)
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SÚMULA N. 599

O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a 

administração pública.

Referência:

CP, arts. 171, § 3º, 312 e 359-D.

Precedentes:
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SÚMULA N. 600

Para a confi guração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 

5º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre 

autor e vítima.

Referências:

CF/1988, art. 226, § 8º.

Lei n. 11.340/2006, arts. 5º e 7º.

Precedentes:
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HC   184.990-RS  (6ª T, 12.06.2012 – DJe 09.11.2012)

HC   181.246-RS  (6ª T, 20.08.2013 – DJe 06.09.2013)
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Terceira Seção, em 22.11.2017

DJe 27.11.2017
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CCm  Código Comercial

Cm  Comercial

CNE  Conselho Nacional de Educação

Com  Comunicação

CP  Código Penal

CPC  Código de Processo Civil

CDC  Código de Proteção e Defesa do Consumidor

CPP  Código de Processo Penal

CR  Carta Rogatória

CRI  Carta Rogatória Impugnada

Ct  Constitucional

CTB  Código de Trânsito Brasileiro

CTN  Código Tributário Nacional

Cv  Civil

D  Decreto

DL  Decreto-Lei
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DNAEE  Departamento Nacional de Águas e Energia   
 Elétrica

E  Ementário da Jurisprudência do Superior   
 Tribunal de Justiça

EAC  Embargos Infringentes em Apelação Cível

EAR  Embargos Infringentes em Ação Rescisória

EAg  Embargos de Divergência no Agravo

EC  Emenda Constitucional

ECA  Estatuto da Criança e do Adolescente

EDcl  Embargos de Declaração

EJSTJ  Ementário da Jurisprudência do Superior   
 Tribunal de Justiça 

El  Eleitoral

EREsp  Embargos de Divergência em Recurso Especial

ERMS  Embargos Infringentes no Recurso em Mandado de  
 Segurança

ExImp  Exceção de Impedimento

ExSusp  Exceção de Suspeição

ExVerd  Exceção da Verdade

ExecAR  Execução em Ação Rescisória

ExecMC  Execução em Medida Cautelar

ExecMS  Execução em Mandado de Segurança

HC  Habeas Corpus

HD  Habeas Data

HSE  Homologação de Sentença Estrangeira

IDC  Incidente de Deslocamento de Competência

IExec  Incidente de Execução

IF  Intervenção Federal

IJ  Interpelação Judicial

Inq  Inquérito

IPVA  Imposto sobre a Propriedade de Veículos   
 Automotores
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IUJ  Incidente de Uniformização de Jurisprudência 

LC  Lei Complementar

LCP  Lei das Contravenções Penais

Loman  Lei Orgânica da Magistratura

LONMP  Lei Orgânica Nacional do Ministério Público

MC  Medida Cautelar

MC  Ministério das Comunicações

MI  Mandado de Injunção

MS  Mandado de Segurança

NC  Notícia-Crime

PA  Processo Administrativo

Pet  Petição

PExt  Pedido de Extensão

Pn  Penal

Prc  Precatório

PrCv  Processual Civil

PrPn  Processual Penal

Pv  Previdenciário

QO  Questão de Ordem 

R  Revista do Superior Tribunal de Justiça

Rcl  Reclamação

RD  Reconsideração de Despacho

RE  Recurso Extraordinário

REsp  Recurso Especial

RHC  Recurso em Habeas Corpus

RHD  Recurso em Habeas Data

RMI  Recurso em Mandado de Injunção

RMS  Recurso em Mandado de Segurança

RO  Recurso Ordinário

Rp  Representação
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RSTJ  Revista do Superior Tribunal de Justiça

RvCr  Revisão Criminal

S  Súmula

SAF  Secretaria de Administração Federal

Sd  Sindicância

SEC  Sentença Estrangeira Contestada

SF  Senado Federal

SL  Suspensão de Liminar

SLS  Suspensão de Liminar e de Sentença

SS  Suspensão de Segurança

STA  Suspensão de Tutela Antecipada

Tr  Trabalho

Trbt  Tributário



Repositórios Autorizados e Credenciados pelo 

Superior Tribunal de Justiça





REPOSITÓRIOS AUTORIZADOS E CREDENCIADOS PELO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

01. Lex - Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - editada pela Lex Editora 

S.A. - Portaria n. 1 de 19.08.1985 - DJ 21.08.1985 - Registro revalidado - Edital de 

20.10.1989 - DJ 24.10.1989 - Registro cancelado - Portaria n. 2 de 11.12.2012 - DJe 

13.12.2012.

02. Revista de Direito Administrativo - editada pela Editora Renovar Ltda. - Portaria 

n. 2 de 19.08.1985 - DJ 21.08.1985 - Registro cancelado - Portaria n. 1 de 05.09.2007 

- DJ 19.09.2007.

03. Revista LTr - Legislação do Trabalho - editada pela LTr Editora Ltda. - Portaria n. 

5 de 26.08.1985 - DJ 28.08.1985 - Registro revalidado - Edital de 20.10.1989 - DJ 

24.10.1989 - Registro alterado - Portaria n. 5 de 22.11.2011 - DJe de 23.11.2011.

04. Jurisprudência Brasileira Cível e Comércio - editada pela Juruá Editora Ltda. - 

Portaria n. 6 de 09.09.1985 - DJ 12.09.1985 - Registro cancelado - Portaria n. 1 de 

09.02.2006 - DJ 15.02.2006.

05. Julgados dos Tribunais Superiores - editada pela Editora Jurid Vellenich Ltda. - 

Portaria n. 7 de 06.11.1987 - DJ 10.11.1987 - Registro cancelado - Portaria n. 2 de 

06.03.2001 - DJ 09.03.2001.

06. Revista de Doutrina e Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

e dos Territórios - Portaria n. 1 de 29.11.1989 - DJ 1º.12.1989 - Registro alterado/

retifi cado - Portaria n. 3 de 19.06.2002 - DJ de 25.06.2002.

07. Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - Portaria 

n. 1 de 08.02.1990 - DJ 12.02.1990 - Registro alterado - Portaria n. 3 de 19.03.2010 

- DJe 22.03.2010.

08. Revista Jurídica Mineira - Portaria n. 3 de 02.04.1990 - DJ 04.04.1990 - Registro 

cancelado - Portaria n. 4 de 13.05.1999 - DJ 04.06.1999.

09. Revista Jurídica - de responsabilidade da IOB Informações Objetivas Publicações 

Jurídicas Ltda. (anteriormente editada pela Notadez Informações Ltda.) - Portaria n. 4 

de 02.04.1990 - DJ 04.04.1990.

10. Julgados do Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul - Portaria n. 5 de 02.05.1990 

- DJ 09.05.1990 - Registro cancelado - Portaria n. 8 de 16.11.2000 - DJ 24.11.2000.

11. Revista de Processo - editada pela Editora Revista dos Tribunais Ltda. - Portaria n. 

6 de 31.05.1990 - DJ 06.06.1990.
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12. Revista de Direito Civil - editada pela Editora Revista dos Tribunais Ltda. - Portaria 

n. 7 de 31.05.1990 - DJ 06.06.1990 - Registro cancelado - Portaria n. 4 de 06.06.2000 

- DJ 09.06.2000.

13. Revista dos Tribunais - editada pela Editora Revista dos Tribunais Ltda. - Portaria n. 

8 de 31.05.1990 - DJ 06.06.1990.

14. Revista de Direito Público - editada pela Editora Revista dos Tribunais Ltda. - 

Portaria n. 9 de 31.05.1990 - DJ 06.06.1990 - Registro cancelado - Portaria n. 5 de 

11.06.2001 - DJ 19.06.2001.

15. Revista Ciência Jurídica - editada pela Editora Ciência Jurídica Ltda. - Portaria n. 10 

de 21.08.1990 - DJ 24.08.1990 - Registro cancelado - Portaria n. 2 de 04.07.2003 - DJ 

14.07.2003.

16. Revista Jurisprudência Mineira - editada pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais - Portaria n. 12 de 10.09.1990 - DJ 12.09.1990.

17. Revista de Julgados do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais - Portaria n. 

13 de 17.12.1990 - DJ 19.12.1990 - Registro cancelado - Portaria n. 10 de 08.10.2007 

- DJ 18.10.2007.

18. Jurisprudência Catarinense - editada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina - 

Portaria n. 1 de 22.05.1991 - DJ 27.05.1991.

19. Revista SÍNTESE Trabalhista e Previdenciária - editada pela IOB Informações 

Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 3 de 16.09.1991 - DJ 20.09.1991 - 

Registro retifi cado - Portaria n. 9 de 22.11.2006 - DJ 11.12.2006 - Registro retifi cado 

e ratifi cado - Portaria n. 8 de 25.10.2010 - DJe 28.10.2010.

20. Lex - Jurisprudência dos Tribunais de Alçada Civil de São Paulo - editada pela Lex 

Editora S.A. - Portaria n. 1 de 10.03.1992 - DJ 13.03.1992 - Registro cancelado - 

Portaria n. 6 de 08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

21. Jurisprudência do Tribunal de Justiça - editada pela Lex Editora S.A. - Portaria n. 2 

de 10.03.1992 - DJ 13.03.1992 - Registro retifi cado - Portaria n. 9 de 16.11.2000 - DJ 

24.11.2000 - Registro cancelado - Portaria n. 4 de 29.10.2013 - DJe de 05.11.2013.

22. Lex - Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - editada pela Lex Editora S.A. 

- Portaria n. 3 de 10.03.1992 - DJ 13.03.1992 - Registro cancelado - Portaria n. 3 de 

11.12.2012 - DJe 13.12.2012.

23. Revista de Previdência Social - editada pela LTr Editora Ltda. - Portaria n. 4 de 

20.04.1992 - DJ 24.04.1992.

24. Revista Forense - editada pela Editora Forense - Portaria n. 5 de 22.06.1992 - DJ 

06.07.1992 - Registro cancelado - Portaria n. 8 de 22.11.2011 - DJe de 23.11.2011.
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25. Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados - editada pela Editora Jurid 

Vellenich Ltda. - Portaria n. 6 de 06.11.1992 - DJ 10.11.1992 - Registro cancelado - 

Portaria n. 3 de 04.07.2003 - DJ 14.07.2003.

26. Série - Jurisprudência ADCOAS - editada pela Editora Esplanada Ltda. - Portaria 

n. 1 de 18.02.1993 - DJ 25.02.1993 - Registro cancelado - Portaria n. 2 de 23.08.2004 

- DJ 26.08.2004.

27. Revista Ata - Arquivos dos Tribunais de Alçada do Estado do Rio de Janeiro - 

Portaria n. 2 de 11.02.1994 - DJ 18.02.1994 - Registro cancelado - Portaria n. 3 de 

04.05.1999 - DJ 18.05.1999.

28. Revista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região - editada pela Livraria do 

Advogado Ltda. - Portaria n. 3 de 02.03.1994 - DJ 07.03.1994.

29. Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Portaria n. 4 

de 15.06.1994 - DJ 17.06.1994.

30. Genesis - Revista de Direito do Trabalho - editada pela Genesis Editora - Portaria 

n. 5 de 14.09.1994 - DJ 16.09.1994 - Registro cancelado - Portaria n. 4 de 08.10.2007 

- DJ 18.10.2007.

31. Decisório Trabalhista - editada pela Editora Decisório Trabalhista Ltda. - Portaria 

n. 6 de 02.12.1994 - DJ 06.12.1994 - Registro cancelado - Portaria n. 2 de 28.06.2013 

- DJe 1º.07.2013.

32. Revista de Julgados e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São 

Paulo - Portaria n. 1 de 18.12.1995 - DJ 20.12.1995 - Registro cancelado - Portaria n. 

5 de 08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

33. Revista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região - editada pelo Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região - Portaria n. 1 de 11.04.1996 - DJ 22.04.1996 - Registro 

cancelado - Portaria n. 6 de 18.06.2010 - DJe 22.06.2010.

34. Lex - Jurisprudência do Tribunal Federal de Recursos - editada pela Lex Editora 

S.A. - Portaria n. 2 de 29.04.1996 - DJ 02.05.1996 - Registro cancelado - Portaria n. 11 

de 08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

35. Revista de Direito Renovar - editada pela Editora Renovar Ltda. - Portaria n. 3 de 

12.08.1996 - DJ 15.08.1996. - Registro cancelado - Portaria n. 1 de 1º.06.2017 - DJe 

07.06.2017.

36. Revista Dialética de Direito Tributário - editada pela Editora Oliveira Rocha 

Comércio e Serviços Ltda. - Portaria n. 1 de 16.06.1997 - DJ 23.06.1997 - Registro 

cancelado - Portaria n. 1 de 20.04.2016 - DJe 03.05.2016.

37. Revista do Ministério Público - Portaria n. 1 de 26.10.1998 - DJ 05.11.1998 - 

Registro retifi cado - Portaria n. 9 de 14.06.1999 - DJ 22.06.1999.
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38. Revista Jurídica Consulex - editada pela Editora Consulex Ltda. - Portaria n. 1 

de 04.02.1999 - DJ 23.02.1999 - Republicada em 25.02.1999 - Registro cancelado - 

Portaria n. 1 de 06.03.2001 - DJ 09.03.2001.

39. Genesis - Revista de Direito Processual Civil - editada pela Genesis Editora - 

Portaria n. 2 de 12.04.1999 - DJ 15.04.1999 - Registro cancelado - Portaria n. 3 de 

08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

40. Jurisprudência Brasileira Criminal - editada pela Juruá Editora Ltda. - Portaria n. 6 

de 14.06.1999 - DJ 22.06.1999 - Registro cancelado - Portaria n. 2 de 09.02.2006 - DJ 

15.02.2006.

41. Jurisprudência Brasileira Trabalhista - editada pela Juruá Editora Ltda. - Portaria n. 7 

de 14.06.1999 - DJ 22.06.1999 - Registro cancelado - Portaria n. 3 de 09.02.2006 - DJ 

15.02.2006.

42. Revista de Estudos Tributários - editada pela marca SÍNTESE, de responsabilidade 

da IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 8 de 14.06.1999 

- DJ 22.06.1999.

43. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - editada pela Editora Brasília 

Jurídica Ltda. - Portaria n. 10 de 29.06.1999 - DJ 05.07.1999 - Registro cancelado - 

Portaria n. 1 de 23.08.2004 - DJ 26.08.2004.

44. Revista Interesse Público - editada pela Editora Fórum Ltda. - Portaria n. 1 de 

14.03.2000 - DJ 21.03.2000.

45. Revista SÍNTESE Direito Civil e Processual Civil - editada pela IOB Informações 

Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 2 de 14.03.2000 - DJ 21.03.2000 - 

Registro retifi cado - Portaria n. 9 de 22.11.2006 - DJ 11.12.2006 - Registro retifi cado 

e ratifi cado - Portaria n. 8 de 25.10.2010 - DJe 28.10.2010.

46. Revista SÍNTESE Direito de Família - editada pela IOB Informações Objetivas 

Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 3 de 29.03.2000 - DJ 03.04.2000 - Registro 

retifi cado - Portaria n. 2 de 14.09.2009 - DJe 15.09.2009 - Registro retifi cado e 

ratifi cado - Portaria n. 8 de 25.10.2010 - DJe 28.10.2010.

47. Revista ADCOAS Previdenciária - editada pela Editora Esplanada Ltda. - 

ADCOAS - Portaria n. 5 de 21.06.2000 - DJ 27.06.2000 - Registro cancelado - 

Portaria n. 8 de 08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

48. Revista ADCOAS Trabalhista - editada pela Editora Esplanada Ltda. - ADCOAS 

- Portaria n. 6 de 21.06.2000 - DJ 27.06.2000 - Registro cancelado - Portaria n. 7 de 

08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

49. Revista de Jurisprudência ADCOAS - editada pela Editora Esplanada Ltda. 

- ADCOAS - Portaria n. 7 de 21.06.2000 - DJ 27.06.2000 - Registro cancelado - 

Portaria n. 9 de 08.10.2007 - DJ 18.10.2007.
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50. Revista SÍNTESE Direito Penal e Processual Penal - editada pela IOB Informações 

Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 4 de 06.03.2001 - DJ 09.03.2001 - 

Registro retifi cado - Portaria n. 9 de 22.11.2006 - DJ 11.12.2006 - Registro retifi cado 

e ratifi cado - Portaria n. 8 de 25.10.2010 - DJe 28.10.2010.

51. Revista Tributária e de Finanças Públicas - editada pela Editora Revista dos 

Tribunais - Portaria n. 6 de 11.06.2001 - DJ 19.06.2001.

52. Revista Nacional de Direito e Jurisprudência - editada pela Nacional de Direito 

Livraria Editora Ltda. - Portaria n. 1 de 08.04.2002 - DJ 02.05.2002 - Republicada em 

19.04.2002 - Registro cancelado - Portaria n. 1 de 31.07.2009 - DJe 05.08.2009.

53. Revista do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - editada pelo Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região - Portaria n. 2 de 23.04.2002 - DJ 02.05.2002 - Registro 

cancelado - Portaria n. 5 de 09.04.2010 - DJe 18.04.2010.

54. Revista Dialética de Direito Processual - editada pela Editora Oliveira Rocha 

Comércio e Serviços Ltda. - Portaria n. 1 de 30.06.2003 - DJ 07.07.2003 - Registro 

cancelado - Portaria n. 2 de 20.04.2016 - DJe 03.05.2016.

55. Revista Juris Plenum - editada pela Editora Plenum Ltda. - Portaria n. 1 de 

23.05.2005 - DJ 30.05.2005 - Registro alterado - Portaria n. 5 de 28.11.2013 - DJe 

29.11.2013.

56. Revista Bonijuris - versão impressa - co-editada pelo Instituto de Pesquisas 

Jurídicas Bonijuris, Associação dos Magistrados do Paraná (Amapar), Associação dos 

Magistrados Catarinense (AMC) e Associação dos Magistrados do Trabalho IX e XII 

(Amatra) - Portaria n. 2 de 18.10.2005 - DJ 27.10.2005.

57. Revista Juris Plenum Trabalhista e Previdenciária - editada pela Editora Plenum 

Ltda. - Portaria n. 3 de 16.12.2005 - DJ 08.02.2006 - Registro cancelado - Portaria n. 

9 de 12.12.2011 - DJe 14.12.2011.

58. Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal - editada pela Editora Magister 

Ltda. - Portaria n. 4 de 02.08.2006 - DJ 09.08.2006.

59. CD-ROM - Jur Magister - editado pela Editora Magister Ltda. - Portaria n. 5 de 

09.08.2006 - DJ 15.08.2006 - Registro cancelado - Portaria n. 6 de 11.12.2013 - DJe 

12.12.2013.

60. DVD - Magister - editado pela Editora Magister Ltda. - Portaria n. 6 de 09.08.2006 

- DJ 15.08.2006.

61. Revista Previdenciária e Trabalhista Gazetajuris - editada pela Editora Portal 

Jurídico Ltda. - Portaria n. 7 de 09.08.2006 - DJ 15.08.2006 - Registro cancelado - 

Portaria n. 2 de 08.10.2007 - DJ 18.10.2007.
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62. CD-ROM - Gazetajuris - editado pela Editora Portal Jurídico Ltda. - Portaria n. 

8 de 02.10.2006 - DJ 04.10.2006 - Registro cancelado - Portaria n. 6 de 12.11.2008 - 

DJe 17.11.2008.

63. Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil - editada pela Editora Magister 

Ltda. - Portaria n. 1 de 1º.02.2008 - DJ 11.02.2008.

64. Revista Brasileira de Direito Tributário e Finanças Públicas - editada pela Editora 

Magister Ltda. - Portaria n. 2 de 1º.02.2008 - DJ 11.02.2008.

65. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões - editada pela Editora 

Magister Ltda. - Portaria n. 4 de 10.10.2008 - DJe 15.10.2008 - Registro cancelado - 

Portaria n. 2 de 27.11.2014 - DJe 03.12.2014.

66. Revista de Direito Tributário da Associação Paulista de Estudos Tributários - 

editada pela MP Editora Ltda. - Portaria n. 5 de 30.10.2008 - DJe 07.11.2008. Registro 

cancelado - Portaria n. 2 de 1º.09.2017 - DJe 04.09.2017.

67. Portal da Rede Mundial de Computadores “editoramagister.com” - editado pela 

Editora Magister Ltda. - Portaria n. 7 de 15.12.2008 - DJe 17.12.2008.

68. “Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul” 

(versão eletrônica) - Portal da Rede Mundial de Computadores - endereço eletrônico: 

https://www.tjrs.jus.br/site/publicacoes/revista_da_jurisprudencia/ - editada pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Grande do Sul - Portaria n. 1 de 19.02.2010 - 

DJe 24.02.2010 - Registro retifi cado e ratifi cado - Portaria n. 4 de 19.03.2010 - DJe 

22.03.2010.

69. Portal da Rede Mundial de Computadores - “jurisprudência-online” - editada pela 

Associação dos Advogados de São Paulo - Portaria n. 2 de 19.02.2010 - DJe 24.02.2010.

70. Revista do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (versão eletrônica) - Portal da 

Rede Mundial de Computadores - endereço eletrônico: https://www.trf5.jus.br/revista_

jurisprudencia/ - editado pelo Tribunal Federal Regional da 5ª Região - Portaria n. 5 de 

09.04.2010 - DJe 13.04.2010.

71. DVD ROM Datadez - de responsabilidade da IOB Informações Objetivas 

Publicações Jurídicas Ltda. (anteriormente editado pela Notadez Informações Ltda.) - 

Portaria n. 7 de 10.09.2010 - DJe 14.09.2010 - Registro cancelado - Portaria n. 6 de 

22.11.2011 - DJe 23.11.2011.

72. Portal da Rede Mundial de Computadores - “Plenum On-line” - endereço “www.

plenum.com.br” - editado pela Plenum Editora Ltda. - Portaria n. 1 de 31.01.2011 - DJe 

02.02.2011.
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73. DVD-ROM - Juris Síntese DVD - editado pela marca “Síntese”, de propriedade da 

IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 2 de 31.01.2011 - 

DJe 02.02.2011.

74. Portal da Rede Mundial de Computadores - “JURIS SÍNTESE ONLINE” - 

endereço eletrônico: https://online.sintese.com/ - produto digital da marca Síntese, de 

propriedade da IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 3 

de 29.04.2011 - DJe 03.05.2011.

75. Portal da Rede Mundial de Computadores - “SINTESENET” - endereço eletrônico: 

https://online.sintese.com/ - produto digital da marca Síntese, de propriedade da IOB 

Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 4 de 29.04.2011 - DJe 

03.05.2011.

76. DVD-ROM Juris Plenum Ouro - de responsabilidade da Editora Plenum Ltda. - 

Portaria n. 7 de 22.11.2011 - DJe 23.11.2011.

77. CD-ROM “JURID - Biblioteca Jurídica Digital”, versão “Jurid Premium” - de 

propriedade da JURID Publicações Eletrônicas Ltda. - Portaria n. 1 de 07.05.2012 - DJe 

09.05.2012 - Registro cancelado - Portaria n. 1 de 19.11.2014 - DJe 19.11.2014.

78. Portal da Rede Mundial de Computadores - endereço eletrônico: https://coad.

com.br/juridico - produto “COAD/ADV/CT - Advocacia Dinâmica e Consultoria 

Trabalhista”, de propriedade da Atualização Profi ssional COAD Ltda. - Portaria n. 1 de 

28.02.2013 - DJe 04.03.2013 - Registro cancelado - Portaria n. 3 de 03.10.2013 - DJe 

de 07.10.2013.

79. Revista “Jurisprudência Catarinense” (versão eletrônica) - Portal da Rede Mundial 

de Computadores - endereço eletrônico: https://busca.tjsc.jus.br/revistajc/ - editada pelo 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina - Portaria n. 1 de 06.04.2015 - DJe 08.04.2015.

80. Página em Portal da Rede Mundial de Computadores - de propriedade do Instituto  

Brasileiro de Direito de Família - endereço eletrônico: https://www.ibdfam.org.br. 

Portaria n. 3 de 27.09.2016 - DJe 04.10.2016.

81. Revista Bahia Forense - Editada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - 

Portaria n. 3 de 13.09.2017 - DJe 14.09.2017.
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