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AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 282.630-PI (2013/0006749-7)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Relator para o acórdão: Ministro Sérgio Kukina

Agravante: Jandira Freitas Lira Evristo Cardoso

Advogado: Marcos Antônio Cardoso de Souza e outro(s) - PI003387

Agravado: União

Agravado: Ministério Público Federal

Agravado: Fundação Nacional de Saúde - Funasa

Repr. por: Procuradoria-Geral Federal

EMENTA

Administrativo. Improbidade administrativa. Recusa deliberada 

do gestor público em cumprir o dever de prestar contas de verba 

repassada à Municipalidade por meio de convênio. Presença do dolo 

genérico assentada pelas instâncias de origem. Desnecessidade de 

comprovação da existência de dano ao erário. Ato ímprobo confi gurado.

1. Caso em que restou devidamente configurada a conduta 

ímproba praticada pela agravante, consistente na deliberada recusa 

ao cumprimento do dever de prestar contas de verba repassada à 

Municipalidade por meio de convênio, nos termos do art. 11, inc.

VI, da Lei n. 8.429/1992, tipo que prescinde da ocorrência de dano 

ao erário e exige, tão somente, a presença do elemento subjetivo dolo 

genérico.

2. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento 

ao recurso especial.

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, conhecer do agravo para 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.
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Brasília (DF), 30 de novembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 19.12.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Agrava-se de decisão 

que negou seguimento a Recurso Especial interposto por Jandira Freitas Lira 

Evaristo Cardoso, ex-Prefeita Municipal de São Miguel do Tapuio/PI, com 

fundamento no art. 105, III, alínea c da Constituição Federal, no qual se insurgiu 

contra acórdão proferido pelo egrégio TRF da 1a. Região, assim ementado:

Processo Civil. Improbidade administrativa. Cerceamento de defesa. 

Inocorrência. Ex-Prefeita Municipal. Inaplicabilidade do entendimento adotado 

no julgamento da Reclamação 2.138-6/DF. Art. 11, inciso VI, da Lei n. 8.429/1992. 

Ausência de prestação de contas. Comprovação.

1. Preclusão - Ré foi intimada da decisão que indeferiu a prova pericial e não 

recorreu, operando-se a preclusão quanto ao que foi decidido.

2. Em se tratando de ação civil pública por ato de improbidade administrativa 

dirigida contra o chefe do Poder Executivo municipal, é competente para o seu 

processamento e julgamento o órgão jurisdicional de primeiro grau de jurisdição, 

apresentando-se como inaplicável o precedente do egrégio Supremo Tribunal 

Federal consubstanciado na Reclamação 2.318/DF - Distrito Federal.

3. Merece ser mantida a sentença recorrida que entendeu estarem presentes 

os elementos de convicção ensejadores de decreto condenatório, uma vez 

que a conduta perpetrada pela apelante caracteriza o ato de improbidade 

administrativa descrito no art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992.

4. Na hipótese, não logrou a apelante desconstituir os fundamentos da 

sentença, devidamente embasada na prova produzida durante a instrução 

processual.

5. Apelação improvida (fl s. 619).

2. Nas razões do seu Apelo Especial inadmitido, sustenta violação do art. 

11, VI da Lei n. 8.429/1992, ao argumento de que há necessidade do elemento 

subjetivo na conduta do agente público para que reste confi gurado qualquer ato 

de improbidade administrativa. Aduz que enquanto para o TRF o simples ato de 

cometimento da conduta já tipifi ca o enquadramento no caso e a responsabilização 
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do agente, o STJ entende que necessariamente deve restar confi gurada no caso a 

subjetividade da conduta, ou seja, o dolo, algo que não se verifi ca nos autos (fl s. 659).

3. Por parecer de fl s. 752/756, a ilustre representante do Ministério Público 

Federal Maria Caetana Cintra Santos opinou pelo desprovimento do Recurso.

4. É o relatório.

VOTO VENCIDO

Ementa: Processual Civil e Administrativo. Imputação da prática 

de ato de improbidade administrativa. Ausência de prestação de contas 

em convênio fi rmado com a FUNASA, a época em que a parte ré era 

gestora municipal. Indispensabilidade de comprovação do dolo do 

agente, para confi gurar-se improbidade, nos casos do art. 11 da Lei n. 

8.429/1992. Carência de demonstração probatória consistente quanto 

à imputação de conduta dolosa do agente. Agravo em recurso especial 

a que se dá provimento para afastar sua condenação por improbidade 

administrativa, em desconformidade com o parecer do MPF.

1. O Tribunal a quo não demonstrou a presença do indispensável 

elemento subjetivo do agente; pelo contrário, malgrado o acórdão 

recorrido mantivesse a condenação da recorrente por improbidade 

administrativa capitulada no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, tal como 

a sentença condenatória, assentou o elemento subjetivo do agente 

perpetrado no dolo genérico, por se entender que a ausência de 

prestação de contas, por si só, é sufi ciente para caracterizar a conduta 

dolosa.

2. Essa orientação que não tem o abono jurisprudencial do 

STJ, que exige a comprovação do dolo como elemento da conduta, 

para submeter legitimamente o infrator às iras do art. 11 da Lei n. 

8.429/1992; precedentes: REsp 1.478.274/MT, Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJe 31.3.2015; AgRg no REsp 1.191.261/RJ, Rel. Min. 

Humberto Martins, DJe 25.11.2011; o dolo deve ser verifi cado na 

conduta, na maquinação, na maldade, na malícia do agente, sendo isso 

o que deve ser demonstrado e o que não foi, no caso em apreço.

3. Agravo em Recurso Especial a que se dá provimento para afastar 

sua condenação por improbidade administrativa, em desconformidade 

com o parecer do MPF.
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O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. O MPF ajuizou, 

em abril de 2003, Ação de Improbidade Administrativa contra Jandira Freitas 

Lira Evristo Cardoso, ex-Prefeita, alegando, em apertada síntese, que a ré não 

prestou as devidas contas em convênios fi rmados pelo Município a época de 

sua gestão. Pediu a condenação dos acionados com esteio no art. 11 da Lei n. 

8.429/1992 (ofensa a princípios reitores administrativos).

2. Em sentença, a pretensão foi acolhida, em ordem a condenar a 

demandada seguintes sanções: (a) ressarcimento integral do dano, no valor de 

R$ 10.000,00; (b) suspensão de seus direitos políticos por 3 anos; (c) pagamento 

de multa civil correspondente ao valor do vencimento mensal à época dos fatos; 

e (d) proibição de contratar com o Poder Público ou dele receber benefi cios/

incentivos fi scais por 3 anos.

3. O TRF da 1ª Região manteve a condenação.

4. Pois bem. Cinge-se a controvérsia em analisar se a conduta imputada à 

demandada pode ser rotulada como ímproba.

5. Sobre o tema, esta Corte Superior tem o entendimento, já há muito 

sedimentado, de que é indispensável, para a caracterização de improbidade, que a 

conduta do agente seja dolosa, para a tipifi cação das condutas descritas nos artigos 9º 

e 11 da Lei n. 8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10 

(AIA 30/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 28.9.2011).

6. Note-se também o seguinte julgado:

Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Código de Processo Civil 

de 2015. Aplicabilidade. Improbidade administrativa. Demonstração do elemento 

subjetivo. Necessidade para a confi guração do ato ímprobo. Incidência da Súmula 

n. 83/STJ. Agente público. Dolo ou má-fé na conduta. Não comprovação. Revisão. 

Impossibilidade. Súmula n. 7/STJ. Argumentos insufi cientes para desconstituir a 

decisão atacada.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 

09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do 

provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de 

Processo Civil de 2015.

II - É pacífi co o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, 

para a confi guração do ato ímprobo, é necessária a análise do elemento subjetivo, 

qual seja, dolo nas condutas tipifi cadas nos arts. 9º e 11, ou ao menos culpa, 

quanto às condutas do art. 10 da Lei n. 8.429/1992.

III - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso 

III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o 
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acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a 

teor da Súmula n. 83/STJ.

IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou 

não restar comprovado o dolo ou má-fé na conduta do agente público, não 

caracterizando ato ímprobo, demandaria necessário revolvimento de matéria 

fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na 

Súmula n. 7/STJ.

V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para 

desconstituir a decisão agravada.

VI - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 1.643.849/RJ, Rel. Min. Regina 

Helena Costa, DJe 22.05.2017).

Processual Civil. Improbidade administrativa. Ausência do elemento subjetivo 

e do dano ao erário. Matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. Súmula 

83/STJ. Recurso especial não conhecido. Histórico da demanda

(...).

5. O entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipifi cação da 

conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, 

é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo 

para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses 

do artigo 10.

6. Ausente hipótese de evidente afastamento descuidado do elemento 

subjetivo pelo Tribunal a quo, modifi car a conclusão a que chegou o acórdão 

recorrido demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em 

Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. 7. Claro, não basta 

ao Tribunal a quo simplesmente afi rmar a inexistência de dolo ou culpa, pois 

se impõe sempre que haja cabal e adequada fundamentação, com base nos 

elementos probatórios coligidos e no bom senso jurídico e ordinário. Inaceitável, 

assim, que, ao fazê-lo, viole-se a compreensão de verdades indiscutíveis, a 

ordem natural das coisas, ou despreze-se a razoabilidade que orienta e limita a 

compreensão de fatos e provas. Nenhum desses vícios, contudo, acha-se presente 

no acórdão recorrido.

8. Do repertório jurisprudencial do STJ se recolhe precedente que em bastante 

se assemelha à hipótese dos autos. Outra não foi a solução dada, senão a de 

afastar a aplicação da Lei n. 8.429/1992, de modo que a decisão recorrida estaria 

de acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: 

AgRg no AREsp 329.609/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

DJe 9.10.2013; AgRg no REsp 1.368.125/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 28.5.2013; AgRg no AREsp 383.775/GO, Rel. Ministra Assusete 

Magalhães, Segunda Turma, DJe 14.11.2014; AgRg no AREsp 206.256/RJ, Rel. 

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20.3.2014; AgRg no AREsp 
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403.537/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30.5.2014; REsp 

1.298.417/RO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.11.2013, e REsp 

1.383.649/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.9.2013.

(...).

11. Recurso Especial não conhecido (REsp 1.655.359/GO, Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJe 25.04.2017).

7. Nas palavras do Professor WALDO FAZZIO JUNIOR, em lição sobre 

dolo e culpa na temática da improbidade administrativa:

(...) a fi gura do ato de improbidade culposo é simplesmente a equiparação de 

conduta culposa a ato de improbidade, por expresso desígnio legal. Ampliar uma 

inortodoxa fi gura de improbidade culposa, para os casos do art. 11, com todas as 

vênias, seria maximizar a infelicidade legislativa que a criou para o art. 10 e invadir 

seara que nem o legislador alvitrou invadir.

Quando o legislador admite a conduta culposa, expressamente o declara, 

como o faz no art. 10. Se não a admite, no art. 11, é que não há, dado que 

não se pode querer pelo legislador, nem presumir que tenha se esquecido de 

expressá-lo e, menos ainda, dizer onde nada disse, punindo cidadãos por meras 

irregularidades sem dolo, à míngua de expressa previsão legal

(...).

Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém 

é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora 

movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a fi gura do 

art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, 

a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11 

(Improbidade Administrativa. São Paulo: Atlas, 2015, 305-306).

8. Na espécie, a ré foi acionada como incurso no art. 11 da LIA, que exige 

conduta dolosa. Não há registro no caderno processual, contudo, que a então 

Administradora Municipal tenha atuado com o animus de praticar ofensa aos 

elevados princípios que regem a Administração Pública, como o caráter malsão 

ou a desonestidade em prestar as contas, até mesmo para esconder algum outro 

ilícito, como por exemplo, um desvio de verba.

9. Note-se, pelo aresto, que o eixo axial da condenação está situada na 

mera ilegalidade da ausência de prestar contas, sem contudo, imputar a malícia 

necessária e inerente ao ato doloso.

10. Assim, repita-se, não tendo sido associado à conduta do agente o 

elemento subjetivo doloso, qual seja, o propósito desonesto, não há que se 
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falar em cometimento de ato de improbidade administrativa; mais uma vez, 

deixa-se assinalado que a constatação de ato ímprobo não dispensa a análise 

demonstrativa do seu elemento subjetivo (dolo, no caso do art. 11 da Lei n. 

8.429/1992), pois se assim não fosse, terminaria a atividade sancionadora 

aplicando o mesmo tratamento repressivo aos atos apenasmente ilegais e aos 

que revestissem a qualidade de maliciosos, de má-fé ou mesmo eivados de culpa 

grave; essa uniformidade já foi rejeitada por este STJ:

Processual Civil. Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 

Lei n. 8.429/1992. Ressarcimento de dano erário. Imprescritibilidade. Contratação 

de servidores sem concurso público. Ausência de dano ao erário e de má-fé 

(dolo). Aplicação das penalidades. Princípio da proporcionalidade. Divergência 

indemonstrada.

1. O caráter sancionador da Lei n. 8.429/1992 é aplicável aos agentes públicos 

que, por ação ou omissão, violem os deveres de honestidade, imparcialidade, 

legalidade, lealdade às instituições e notadamente: a) importem em 

enriquecimento ilícito (art. 9º); b) causem prejuízo ao erário público (art. 10); c) 

atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11) compreendida 

nesse tópico a lesão à moralidade administrativa.

2. A exegese das regras insertas no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, considerada 

a gravidade das sanções e restrições impostas ao agente público, deve se 

realizada cum granu salis, máxime porque uma interpretação ampliativa poderá 

acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção 

administrativa, posto ausente a má-fé do administrador público, preservada a 

moralidade administrativa e, a fortiori, ir além de que o legislador pretendeu.

3. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo e a 

ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica 

fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-

intenção do administrador.

4. À luz de abalizada doutrina: “A probidade administrativa é uma forma 

de moralidade administrativa que mereceu consideração especial da 

Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão de direitos políticos (art. 

37, §4º). A probidade administrativa consiste no dever de o “funcionário servir a 

Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem 

aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou 

de outrem a quem queira favorecer”. O desrespeito a esse dever é que caracteriza 

a improbidade administrativa. Cuida-se de uma imoralidade administrativa 

qualifi cada. A improbidade administrativa é uma imoralidade qualifi cada pelo 

dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem(...).” in José 

Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 24a. ed., São Paulo, 

Malheiros Editores, 2005, p-669.
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5. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da improbidade 

administrativa, in casu, inexistente, por isso que a ausência de dano ao patrimônio 

público e de enriquecimento ilícito dos demandados, tendo em vista a efetiva 

prestação dos serviços, consoante assentado pelo Tribunal local à luz do contexto 

fático encartado nos autos, revelam a desproporcionalidade da sanção imposta 

à parte, ora recorrente, máxime porque não restou assentada a má-fé do agente 

público, ora Recorrente, consoante se conclui do voto condutor do acórdão 

recorrido: “Baliza-se o presente recurso no exame da condenação do Apelante em 

primeiro grau por ato de improbidade, em razão da contração de servidores sem 

a realização de concurso público. Com efeito, a tese do Apelante está adstrita ao 

fato de que os atos praticados não o foram com dolo ou culpa grave, mas apenas 

decorreram da inabilidade do mesmo, além de não terem causado prejuízo ao 

erário (..)”

6. Consectariamente, o Tribunal local incidiu em error in judicando ao analisar o 

ilícito somente sob o ângulo objetivo.

(...).

13. Recurso Especial provido (REsp 909.446/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 

22.04.2010).

11. Diante do exposto, dá-se provimento ao Agravo em Recurso Especial, 

regularmente interposto, em desconformidade com o parecer do MPF.

12. É como voto.

VOTO-VENCEDOR

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Com as mais respeitosas vênias, ouso 

discordar do eminente Relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

Com efeito, entendo que restou devidamente configurada a conduta 

ímproba praticada pela agravante, consistente na deliberada recusa ao 

cumprimento do dever de prestar contas de verba repassada à Municipalidade 

por meio de convênio, nos termos do art. 11, inc.VI, da Lei n. 8.429/1992, tipo 

que prescinde da ocorrência de dano ao erário e exige, tão somente, a presença do 

elemento subjetivo dolo genérico.

Confi ra-se a propósito, a seguinte ementa, na parte que interessa:

Administrativo. Ação civil pública. [...] Improbidade administrativa. Violação de 

princípios. Moralidade, interesse público e legalidade. Ausência de prestação de 

contas. Possibilidade. Precedentes.
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[...]

4. A conduta do agente se amolda ao disposto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, 

pois atenta contra os princípios da administração pública, em especial interesse 

público, legalidade e da moralidade, bem como, da publicidade. As considerações 

feitas pelo Tribunal de origem não afastam a prática do ato de improbidade 

administrativa por violação de princípios da administração pública, uma vez 

que foi constatado o elemento subjetivo dolo na conduta do agente, mesmo na 

modalidade genérica, o que permite o reconhecimento de ato de improbidade 

administrativa.

5. Não se pode aceitar que prefeitos não saibam da ilicitude da não prestação 

de contas. Trata-se de conhecimento mínimo que todo e qualquer gestor público 

deve ter. Demonstrada a conduta típica por meio de dilação probatória nas 

instâncias ordinárias, não se pode rediscutir a ausência de dolo em sede de 

recurso excepcional, haja vista o impedimento da Súmula 7/STJ.

6. No tocante ao alegado de que houve prestação de contas, não é possível 

analisar sem afastar o óbice da Súmula 7 desta Corte, uma vez que o acórdão 

expressamente afirmou e determinou a condenação por improbidade 

administrativa, exatamente por sua ausência.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.411.699/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 12.02.2015, DJe 19.02.2015)

Com essas breves considerações, conheço do agravo em recurso especial 

para negar provimento ao recurso especial.

É como voto.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL N. 1.330.842-MG (2011/0109678-0)

Relatora: Ministra Regina Helena Costa

Relator para o acórdão: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Agravante: Ataíde Vilela e outros

Advogado: Aldo Gurian Junior e outro(s) - MG063488

Agravado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais
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EMENTA

Direito sancionador. Agravo interno em REsp. ACP por 

improbidade administrativa. Contratação de escritório de advocacia 

pelo então Prefeito do Município de Passos/MG para auxílio jurídico 

em período de assunção de mandato. Pretensão julgada improcedente 

pela Corte de origem. Acórdão reformado nesta Corte Superior por 

decisão monocrática, para condenar os demandados às sanções da 

Lei n. 8.429/1992. Pretensão, neste agravo interno, se restabeleça o 

acórdão das Alterosas. De fato, o Tribunal de origem, com esteio no 

quadro empírico represado no caderno processual, atestou a notória 

especialização dos profi ssionais e a singularidade do serviço, razão pela 

qual a contratação se encarta em inexigibilidade de licitação. Conduta 

ímproba inexistente. Agravo interno das partes demandadas provido 

para desprover o apelo raro do autor da ação.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se resulta em ato de 

improbidade administrativa a contratação, sem prévio procedimento 

de licitação, para assessoramento jurídico de Prefeito, que estava a 

assumir mandato.

2. De início, é de se registrar o art. 5º do Código de Ética 

da nobre profi ssão de Advogado (Resolução 2/2015, do Conselho 

Federal/OAB), segundo o qual o exercício da Advocacia é incompatível 

com qualquer procedimento de mercantilização.

3. Efetivamente, submeter a contratação do serviço advocatício 

a procedimento licitatório é estabelecer a lógica de preço e de técnica 

a questões que, enxergadas sob a ótica do mercado, perdem o seu 

valor. Sobre esse tema, vale conferir a tese do Professor MICHAEL 

SANDEL na obra O que o dinheiro não compra (Rio de Janeiro, 

Civilização Brasileira, 2012). Certas situações, quando encaradas 

sob a perspectiva de compra e venda, se subvertem, isto é, no caso 

do serviço advocatício, o elemento confi ança, que integra o conceito 

de melhor técnica, se perde quando se busca um profi ssional pelo 

menor preço a partir da licitação. Consequentemente, não se alcança a 

chamada proposta mais vantajosa para a Administração Pública, que 

nem sempre é a mais em conta.

4. Por consequência, pode-se dizer que todas as vezes em que 

o Administrador Público convoca diretamente um Advogado para 
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um serviço específi co, a singularidade está automaticamente vertida 

na relação, uma vez que a confi ança, por ser elemento integrativo 

fundamental entre Parte e Advogado, torna, por si só, única a 

contratação.

5. Mesmo que não se adote essa linha interpretativa, esta Corte 

Superior tem a diretriz de que a contratação direta de serviços de Advocacia 

deve estar vinculada à notória especialização do prestador do serviço e 

à singularidade do objeto contratado (hipóteses incomuns e anômalos), 

caracterizando a inviabilidade de competição (Lei n. 8.666/1993 - arts. 

25, II e 13, V), avaliada por um juízo de razoabilidade (AgRg no AgRg 

no REsp 1.288.585/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 09.03.2016).

6. Na presente demanda, o Tribunal de origem, ao analisar 

os elementos factuais e probatórios que se represaram no caderno 

processual, atestou que os profi ssionais tinham notória especialização (fl s. 

1.219) e desempenharam serviço singular (transição de governo), razão 

pela qual a contratação estava dentro das exigências previstas na Lei 

n. 8.666/1993.

7. Há, no acórdão das Alterosas, informações sufi cientes a que 

esta Corte Superior mantenha o decreto absolutório, pois, constatada 

a notória especialização do Advogado e a singularidade dos serviços, 

não se pode concluir que a declaração de inexigibilidade de processo 

licitatório seja causa material de ato ímprobo. A decisão agravada 

merece reproche.

8. Agravo Interno das partes implicadas provido para desprover 

o Apelo Raro do autor da ação.

ACÓRDÃO

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

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

notas taquigráfi cas a seguir, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Relatora 

(Presidente) e Gurgel de Faria, dar provimento ao Agravo Interno para negar 

provimento ao Recurso Especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, que lavrará o acórdão.

Votaram com o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho os Srs. Ministros 

Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina.
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Brasília (DF), 07 de novembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 19.12.2017

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Trata-se de Agravo Interno 

interposto por Ataíde Vilela e José Donizetti Gonçalves contra a decisão que, nos 

termos do art. 557, §1º e §1º-A, do Código de Processo Civil de 1973, revogou 

decisão proferida anteriormente, dando provimento ao Recurso Especial do 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, fundamentada na ausência de 

singularidade do serviço de advocacia, para efeito da inexigibilidade de licitação 

prevista no art. 25, II, da Lei n. 8.666/1993, no caso ora analisado.

Sustentam os Agravantes, em síntese, que: i) a decisão agravada seria nula 

por revogar julgado anterior sem, contudo, apresentar motivação adequada; ii) 

deveria ter sido mantida a aplicação do óbice processual previsto na Súmula n. 7 

do Superior Tribunal de Justiça; iii) o caso descrito nos autos não teria similitude 

com os precedentes invocados, pois “cuidou-se de contratação episódica, para 

um momento específi co, a saber, a transição governamental, momento em 

que muitos temas de alta complexidade surgem e se faz necessária a atuação 

de um especialista para que não haja prejuízo na continuidade da prestação 

dos serviços públicos” (fl . 1.411e); iv) o recurso não poderia ter sido decidido 

monocraticamente pois não haveria jurisprudência dominante sobre o tema no 

Superior Tribunal de Justiça.

Por fi m, requerem o provimento do recurso, a fi m de que seja reformada a 

decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do 

colegiado.

Impugnação às fl s. 1.421/1.424e.

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 
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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 2015 

para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao 

Código de Processo Civil de 1973.

Não assiste razão aos Agravantes.

A motivação exposta na decisão agravada foi sufi ciente para elucidar as 

razões pelas quais o julgado monocrático anterior foi equivocado. É cediço que 

a jurisprudência desta Corte supera o óbice processual previsto na Súmula n. 

7/STJ nos casos de mera revaloração jurídica dos fatos sobre os quais não há 

controvérsia acerca de sua ocorrência, da forma como defi nidos pelos tribunais 

de origem.

No caso, para que se analise a violação ao art. 25, II, da Lei n. 8.666/1993, 

não é necessário o reexame de provas, porquanto o tribunal a quo defi niu com 

clareza os fatos submetidos à sua apreciação, afi rmando haver singularidade do 

serviço contratado em razão de possível urgência e da confi ança que o prefeito 

precisa ter no advogado (fl . 1.219e).

Não se reexaminou nem se reformou as premissas fáticas estabelecidas 

pelo acórdão que julgou a apelação; apenas deu-se nova interpretação jurídica, 

considerando que a possível urgência e a confi ança mencionadas não atestam 

a singularidade do serviço para efeito da inexigibilidade de licitação prevista 

no art. 25, II, da Lei n. 8.666/1993, porquanto esta exige conhecimento 

especializado e notório.

Ademais, os precedentes invocados demonstram o entendimento mais 

recente de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte em 

situações análogas à debatida nestes autos, razão pela qual foram mencionados 

na decisão agravada, autorizando o julgamento monocrático do recurso.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados 

são insufi cientes para desconstituir a decisão impugnada.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada, porquanto o acórdão 

proferido pelo tribunal de origem está em confronto com orientação desta 

Corte, segundo a qual a prestação de serviços advocatícios, para se revestir da 

característica de singularidade prevista no art. 25, II, da Lei n. 8.666/1993, 

exige conhecimento especializado e notório, diverso da ordinária atuação de 

advogados e assessores jurídicos.

Nessa linha:
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Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. Art. 535 do CPC. Ausência 

de violação. Improbidade administrativa. Contratação de serviço de advocacia 

com inexigibilidade de licitação. Ausência de singularidade da atividade 

desenvolvida. Conduta que atenta contra os princípios da administração pública 

(art. 11, I, da LIA). Multa cível que deve ser reduzida. Ausência de prejuízo ao erário. 

Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso especial parcialmente 

provido, divergindo do Ministro Relator, Napoleão Nunes Maia Filho.

(REsp 1.571.078/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 03.05.2016, DJe 

03.06.2016, destaque meu).

Administrativo e Processual Civil. Acórdão recorrido. Publicação anterior à 

vigência do novo CPC. Repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal 

Federal. Sobrestamento. Desnecessidade. Divergência jurisprudencial 

demonstrada. Improbidade administrativa. Contratação direta de serviço de 

advocacia pelo Município. Ausência de prejuízo no caso concreto. Violação dos 

arts. 3º, 13 e 25 da Lei de 8.666/1993 e 11 da Lei de 8.429/1992. Execução dos 

serviços contratados. Aplicação de multa civil em patamar mínimo.

Publicação do acórdão recorrido anteriormente à vigência do novo CPC

1. No caso, o Recurso Especial impugna acórdão publicado na vigência do 

CPC de 1973, sendo exigidos, pois, os requisitos de admissibilidade na forma 

prevista naquele código de ritos, com as interpretações dadas, até então, pela 

jurisprudência do STJ, conforme o Enunciado Administrativo 2, aprovado pelo 

Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9.3.2016.

Desnecessidade de sobrestamento do feito apesar de reconhecida a existência 

de repercussão geral sobre a matéria

2. A repercussão geral da matéria versada no Recurso Especial em exame 

foi reconhecida, nos autos do Recurso Extraordinário 656.558, cuja origem é o 

Agravo de Instrumento 791.811/SP.

3. Contudo, o pedido de sobrestamento do processo em decorrência da 

admissão de Recurso Extraordinário sob o regime da Repercussão Geral não 

deve ser acolhido. Isso porque, até a presente data, o relator do referido Recurso 

Extraordinário não proferiu decisão determinando a suspensão de todos os 

processos que tratam do mesmo assunto, nos termos do art. 1.035, § 5º, do 

CPC/2015.

4. Portanto, deve ser observada a jurisprudência desta Corte Superior, segundo 

a qual o reconhecimento da repercussão geral pelo STF não impõe, em regra, o 

sobrestamento dos Recursos Especiais pertinentes. Nesse sentido: EDcl no AgRg 

no REsp 1.468.858/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado 

em 9.6.2016, DJe 17.6.2016, AgInt no AREsp 880.709/PR, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.6.2016, DJe 17.6.2016 Síntese 

da demanda
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5. Trata-se na origem de Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra Sociedade de Advogados, 

tendo em vista a contratação desta, sem licitação, para fazer o acompanhamento 

de defesas do Município perante os Tribunais de Justiça e de Contas, além de 

atividade consultiva nas áreas de licitação e fi nanças públicas, no período de 2001 

a 2004 pela quantia total de R$ 136.723,84 (cento e trinta e seis mil, setecentos e 

vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), válidos para o referido período.

6. Em primeiro e segundo graus o pedido foi julgado improcedente.

7. No Recurso Especial, o Ministério Público Mineiro alega violação dos arts. 13, 

V, e 25, II, § 1º, da Lei n. 8.666/1993 e 11, I, da Lei n. 8.429/1992.

Condições legais para a inexigibilidade de licitação: possibilidade de 

contratação de serviços advocatícios sem licitação

8. Nos termos do art. 13, V c/c art. 25, II, § 1º, da Lei n. 8.666/1993 é possível 

a contratação de serviços relativos ao patrocínio ou defesa de causas judiciais 

ou administrativas sem procedimento licitatório. Contudo, para tanto, deve 

haver a notória especialização do prestador de serviço e a singularidade deste. A 

inexigibilidade é medida de exceção que deve ser interpretada restritivamente.

9. A singularidade envolve casos incomuns e anômalos que demandam 

mais que a especialização, pois apresentam complexidades que impedem sua 

resolução por qualquer profi ssional, ainda que especializado.

Contratação direta de serviços não singulares - violação dos arts. 13 e 25 

da Lei n. 8.666/1993 e 11 da Lei n. 8.429/1992 - improbidade administrativa 

caracterizada - afronta aos princípios administrativos

10. Na demanda em análise, a municipalidade, a pretexto da singularidade 

dos serviços de advocacia, terceirizou em bloco, entre os anos de 2001 e 2004, 

com dispêndio de cerca de R$ 136.723,84 (cento e trinta e seis mil, setecentos e 

vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos, válidos para o referido período), 

atividades que são próprias e bem poderiam ter sido executadas pelos advogados 

que integram, com vínculo público, a Prefeitura de Visconde do Rio Branco-MG.

11. A leitura dos autos indica que o objeto dos sucessivos contratos (ao 

todo foram 04) era absolutamente genérico, pois consistente na prestação de 

serviços técnico-especializado de assessoria e consultoria e patrocínio judicial e 

administrativo e congêneres.

12. Tais tarefas não podem ser consideradas como singulares no âmbito da 

atividade jurídica de um Município. Os procedimentos que correm nos respectivos 

Tribunais de Contas, de maneira geral, versam sobre assuntos cotidianos da esfera 

de interesse das municipalidades. E mais, assuntos de licitação e de assessoria em 

temas financeiros não exigem conhecimentos demasiadamente aprofundados, 

tampouco envolvem difi culdades superiores às corriqueiramente enfrentadas por 

advogados e escritórios de advocacia atuantes na área da Administração Pública e 

pelo assessoria jurídica do município. Ilegalidade. Serviços não singulares.
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13. A contratação de serviços sem procedimento licitatório, quando não 

caracterizada situação de inexigibilidade, viola os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e eficiência e os deveres de legalidade e 

imparcialidade e configura improbidade administrativa. Ausente o prejuízo 

ao erário no caso concreto, a situação amolda-se ao conceito de improbidade 

administrativa, nos termos do art. 11, caput, e inciso I, da Lei n. 8.429/1992. 

Nesse sentido: REsp 1.038.736/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 4.5.2010, DJe 28.04.2011; REsp 1.444.874/MG, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3.2.2015, DJe 31.3.2015, e REsp 

1.210.756/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado 

em 2.12.2010, DJe 14.12.2010.

Art. 11 da Lei n. 8.429/1992 dolo genérico

14. A jurisprudência do STJ se fi rmou no sentido de que o art. 11 da Lei n. 

8.429/1992 dispensa a comprovação de intenção específi ca de violar princípios 

administrativos, sendo sufi ciente o dolo genérico.

No caso, é indiscutível a intenção do ex-Prefeito de contratar sem licitação e a 

aceitação do encargo por parte da Sociedade de Advogados. Ou seja, indubitável 

a vontade livre e consciente das partes em efetivar a contratação direta.

Divergência jurisprudencial demonstrada

15. No julgamento do REsp 488.842/SP, esta Corte entendeu que, “Patente a 

ilegalidade da contratação, impõe-se a nulidade do contrato celebrado, e, em 

razão da ausência de dano ao erário com a efetiva prestação dos serviços de 

advocacia contratados, deve ser aplicada apenas a multa civil, reduzida a patamar 

mínimo (10% do valor do contrato, atualizado desde a assinatura)”.

16. A apontada divergência jurisprudencial realmente ocorre, porque naquela 

oportunidade o STJ apreciou situação bastante assemelhada.

Os serviços eram de mesma natureza (primordialmente o acompanhamento 

de processos no TCE/SP).

17. A decisão neste Recurso Especial deve seguir as linhas adotadas no 

citado paradigma (REsp 488.842/SP), por conta da profundidade dos debates 

ali travados, com dois pedidos de vista e principalmente em razão da similitude 

entre os casos confrontados.

18. A multa civil, que não ostenta feição indenizatória, é perfeitamente 

compatível com os atos de improbidade listados nos autos e tipifi cados no art. 11 

da Lei n. 8.429/1992.

19. Patente a ilegalidade da contratação, impõe-se a nulidade do contrato 

celebrado, e, em razão das circunstâncias específicas e peculiares dos fatos 

narrados nos autos, deve ser aplicada apenas a multa civil a cada um dos agentes 

envolvidos, em patamar mínimo (10% do valor total das contratações, atualizados 

desde a assinatura do primeiro pacto).
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20. As conclusões acima são praticamente as mesmas a que chegou a Segunda 

Turma ao julgar o REsp 488.842/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ 

Acórdão Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 05.12.2008). Considerando 

a similitude fática e jurídica entre os casos, seguem-se aqui as orientações ali 

fi rmadas, a fi m de resguardar a isonomia entre as situações.

Conclusão

21. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1.505.356/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 10.11.2016, DJe 30.11.2016, destaque meu).

No caso, segundo o acórdão recorrido, a singularidade do serviço de 

advocacia decorreria da necessidade de o Prefeito dispor de profi ssional de sua 

confi ança e credibilidade reconhecida, durante o período de transição entre 

governos (fl . 1.219e).

Nesse contexto, não se vislumbra, na situação examinada, diante das 

especificidades acima delineadas, a presença dos requisitos legais para a 

inexigibilidade de licitação, nos moldes do art. 25, inciso II, da Lei n. 8.666/1993, 

razão pela qual não poderia ter havido a contratação direta pelo Município de 

Passos, na esteira dos precedentes anteriormente mencionados.

Por fi m, observo que, não tendo ocorrido insurgência do Recorrido por 

ocasião da interposição do recurso de apelação, nem, tampouco, nas contrarrazões 

do recurso especial, quanto às sanções aplicadas, de rigor o restabelecimento da 

sentença em sua integralidade.

No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil 

de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo 

com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando 

de simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação 

unânime, sendo necessária a confi guração da manifesta inadmissibilidade ou 

improcedência do recurso.

Nesse sentido:

Processual Civil. Agravo regimental nos embargos de divergência em recurso 

especial. Acórdão embargado. Juízo de admissibilidade. Acórdãos paradigmas. 

Juízo de mérito. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. Negado 

seguimento aos embargos de divergência. Multa e honorários advocatícios 

recursais. Agravo regimental improvido.

I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em 05.05.2016, contra 

decisão publicada em 13.04.2016.
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II. De acordo com o art. 546, I, do CPC/1973, os Embargos de Divergência 

somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos no 

mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade ou no juízo 

de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da Súmula 315/STJ.

III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “se o acórdão embargado decidiu 

com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos embargos de 

divergência o pressuposto básico para a sua admissibilidade, é dizer, discrepância 

entre julgados a respeito da mesma questão jurídica. Se o acórdão embargado 

andou mal, qualifi cando como questão de fato uma questão de direito, o equívoco 

só poderia ser corrigido no âmbito de embargos de declaração pelo próprio 

órgão que julgou o recurso especial” (STJ, AgRg nos EREsp 1.439.639/RS, Rel. 

Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), Primeira 

Seção, DJe de 1º.12.2015). Em igual sentido: STJ, AgRg nos EAREsp 556.927/RS, Rel. 

Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 18.11.2015; STJ, AgRg nos EREsp 

1.430.103/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 15.12.2015; 

EREsp 737.331/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 

09.11.2015.

IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária 

imposição da multa, prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, quando não 

confi gurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão 

unânime do colegiado.

V. Agravo Regimental improvido.

(AgInt nos EREsp 1.311.383/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira 

Seção, julgado em 14.09.2016, DJe 27.09.2016, destaque meu).

Agravo interno nos embargos de divergência em recurso especial. Processual 

Civil. Agravo conhecido apenas no capítulo impugnado da decisão agravada. 

Art. 1.021, § 1º, do CPC/2015. Embargos de divergência apreciados à luz do 

CPC/1973. Acórdão embargado que não conheceu do recurso especial. Aplicação 

da Súmula 7/STJ. Paradigmas que examinaram o mérito da demanda. Dissídio 

jurisprudencial não demonstrado. Requerimento da parte agravada de aplicação 

da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015. Agravo interno parcialmente 

conhecido e, nessa extensão, improvido.

1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, merece ser conhecido o agravo 

interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da decisão agravada.

2. Não fi ca caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que aplica 

regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da controvérsia.

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é 

automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do 

agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da 

aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, 

pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 30, (249): 309-439, janeiro/março 2018 329

improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa 

ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na 

hipótese examinada.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda 

Seção, julgado em 24.08.2016, DJe 29.08.2016, destaque meu).

Processual Civil. Agravo interno no recurso ordinário em mandado 

de segurança. Enunciado Administrativo 3/STJ. Impetração de mandado de 

segurança. Competência originária. Primeiro grau de jurisdição. Denegação. 

Interposição de apelação. Desprovimento. Impugnação por via de recurso 

ordinário. Descabimento manifesto. Hipótese inadequada. Recorribilidade. 

Recurso especial. Não conhecimento. Impossibilidade. De aplicação do princípio 

da fungibilidade recursal. Jurisprudência sedimentada. Agravo interno. Caráter de 

manifesta improcedência. Cominação de multa.

1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento proferido 

originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal desafi a 

recurso ordinário, na forma do art. 105, inciso II, alínea “b”, da Constituição da 

República.

2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em 

primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal local apenas 

por via de apelação, o acórdão respectivo desafi a recurso especial, conforme o 

disposto no art. 105, inciso III, da Constituição da República.

3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso especial 

constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva. Precedentes.

4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada na 

jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto expresso de lei 

enquadra-se como manifestamente improcedente, porque apresenta razões sem 

nenhuma chance de êxito.

5. A multa aludida no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, não se aplica em qualquer 

hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações 

que se revelam qualifi cadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do 

agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque 

inexoravelmente infundadas.

6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao pagamento 

de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa, em razão do 

reconhecimento do caráter de manifesta improcedência, a interposição de 

qualquer outro recurso fi cando condicionada ao depósito prévio do valor da 

multa.

(AgInt no RMS 51.042/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 28.03.2017, DJe 03.04.2017, destaque meu).
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Dessarte, não obstante o não provimento do Agravo Interno, não 

confi gurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a 

apontada multa.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

VOTO

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

interposto por Ataíde Vilela e outros contra decisão monocrática da eminente 

Ministra Regina Helena Costa, a quem foi distribuído o Recurso Especial, que 

deu provimento ao Apelo Raro do Órgão Acusador e, reformando o aresto do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, restabeleceu a sentença que 

havia condenado os agravantes, então Prefeito do Município de Passos/MG e 

Advogado, às iras da Lei n. 8.429/1992.

2. Nas razões da insurgência dirigida ao Colegiado, os acionados 

argumentam que os julgados precedentes que sustentaram a decisão agravada 

não se amoldariam à espécie, uma vez que, na espécie, a contratação de Advogado 

pelo Munícipio era episódica, momento em que temas de alta complexidade 

surgem e demandam a atuação de especialistas, para que não houvesse solução 

de continuidade na prestação de serviços públicos. Pedem a reforma da decisão 

unipessoal, em ordem a que seja restabelecido o acórdão absolutório do TJ/MG.

3. A parte agravada apresentou razões de contrariedade às fl s. 1.421/1.424.

4. Em síntese, é o relatório.

5. Cinge-se a controvérsia em saber se resulta em ato de improbidade 

administrativa a contratação, sem prévio procedimento de licitação, para 

assessoramento jurídico de Prefeito, que estava a assumir mandato.

6. Prefacialmente, é crucial demarcar que a Lei n. 8.666/1993 – édito legal 

que estabeleceu os axiomas das licitações e dos contratos administrativos no 

País em sede da nova ordem constitucional de 1988 – destina-se a preservar 

o princípio da isonomia, por meio da escolha da proposta mais vantajosa à 

Administração.

7. Sem embargo da referida principiologia, a lei previu também hipóteses 

em que, por inviabilidade de competição, a licitação se torna inexigível, dispondo 

para tanto nos seguintes termos:



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 30, (249): 309-439, janeiro/março 2018 331

Art. 25. - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 

em especial:

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, 

de natureza singular, com profi ssionais ou empresas de notória especialização, 

vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

§ 1º - Considera-se de notória especialização o profi ssional ou empresa cujo 

conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, 

estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, 

ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o 

seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação 

do objeto do contrato.

Art. 13. - Para os fi ns desta Lei, consideram-se serviços técnicos profi ssionais 

especializados os trabalhos relativos a:

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias fi nanceiras ou tributárias;

8. Regra geral, os contratos para a prestação de serviços técnicos 

profi ssionais especializados, conforme aduz o citado art. 13 da Lei de Licitações, 

deverão ser celebrados mediante a realização de concurso, com estipulação 

prévia de prêmio ou remuneração.

9. Ressalvam-se, no entanto, justamente os casos de inexigibilidade de 

licitação, efetiva conjugação dos arts. 13 e 25, II, da Lei em comento.

10. Exige-se, para os fins do reconhecimento de inviabilidade de 

competição, que o contratado tenha notória especialização na seara em que 

atua, de modo a evidenciar que o seu labor é o mais adequado para a satisfação 

do objeto contratado, além de se tratar de convocação do contratante para um 

trabalho com a característica da singularidade.

11. O eminente Professor MARÇAL JUSTEN FILHO apresenta o 

magistério segundo o qual a natureza singular se caracteriza como a situação 

anômala, incomum, impossível de ser enfrentada satisfatoriamente por 

qualquer profi ssional especializado. Envolve os casos em que demandam mais 

do que a especialização, pois apresentam complexidades que impedem obtenção de 

solução a partir da contratação de qualquer profi ssional (ainda que especializado) 

(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, São Paulo, RT, 

2014, p. 498).

12. Em se tratando de serviços advocatícios, o debate toma outra proporção.

13. Com efeito, diante da natureza intelectual e singular dos serviços de 

assessoria jurídica, fi ncados, principalmente, na relação de confi ança, entende-se 
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ser lícito ao Administrador, desde que movido pelo interesse público, utilizar 

da discricionariedade que lhe foi conferida pela lei, para a escolha do melhor 

profi ssional.

14. Por isso é que estatui o art. 13, § 3º, da Lei de Licitações e Contratos 

que a empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente 

relação de integrantes de seu corpo técnico fi cará obrigada a garantir que os 

referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato, 

pois, em termos lógicos, referenda-se a qualifi cação pessoal e a confi ança como 

fundamentos desse tipo de contratação.

15. Sobre o assunto, cumpre destacar as lições do ilustre Professor 

MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS:

(...) O advogado desempenha um trabalho singular, onde a sua criação 

intelectual retira do administrador público a necessidade de promover o certame 

licitatório para, através do menor preço, escolher qual seria a melhor opção 

para o serviço público contratar: A singularidade dessa prestação de serviços 

está fi ncada nos conhecimentos individuais de cada profi ssional da advocacia, 

impedindo, portanto, que a aferição da competição seja plena, pois não se licitam 

coisas desiguais, só se licitam coisas homogêneas. (...) Vamos mais além por 

entender que a singularidade do advogado está obviamente interligada à sua 

capacitação profi ssional, o que de certa forma inviabiliza o certame licitatório 

pelo fato de não ser aferido o melhor serviço pelo preço ofertado. Ou, em outras 

palavras, os profi ssionais que se destacam nos vários ramos do direito geralmente 

não competem em processo licitatório por ser totalmente inviável a sua cotação 

de honorários em face de outras formalizadas por jovens advogados em início de 

carreira. Não vai nessa afi rmação nenhum demérito aos jovens advogados, pois, 

como sabiamente afi rmado por Calamandrei, a juventude nunca é melancólica 

porque tem o futuro diante dela.

A singularidade (capacidade intelectual) da prestação do serviço do advogado, 

por si só, justifica a ausência de competição, bem como da pré-qualificação 

também, pois o preço da contratação não é fator crucial que direciona a melhor 

contratação para o ente público.

Contratando diretamente o advogado, não estará a autoridade administrativa 

cometendo infrações e nem agindo no vácuo da lei, visto que a Lei n. 8.666/1993 

não impede a aludida tomada de posição, devendo apenas o administrador 

justifi car a escolha dentro de uma razoabilidade.

(...).

Por outra vertente, como já enaltecido, o art. 25 da Lei n. 8.666/1993, ao 

enumerar os casos de inexigibilidade, pela inviabilidade de competição, deixou 

assente que os trabalhos intelectuais, como o declinado no presente caso, fi cam 
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fora da regra geral de competição, sendo lícito ao administrador agir movido 

pela discricionariedade, visando, única e exclusivamente, ao interesse público (O 

Limite da Improbidade Administrativa. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 91/92).

16. Este egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em sufrágio 

à referida compreensão:

Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Art. 535, II, 

do CPC. Alegações genéricas. Súmula 284/STF. Contratação de escritório de 

advocacia. Licitação. Inexigibilidade. Expressa previsão legal. Serviço singular 

e notória especialização. Reexame de cláusulas contratuais e de provas. 

Impossibilidade. Súmulas 5 e 7 do STJ.

1. Alegações genéricas quanto à violação do artigo 535 do CPC não bastam à 

abertura da via especial, com base no art. 105, inciso III, alínea a, da CF. Incidência 

da Súmula 284/STF.

2. A contratação de serviços de advogado por inexigibilidade de licitação está 

expressamente prevista na Lei n. 8.666/1993, art. 25, II c/c o art. 13, V.

3. A conclusão firmada pelo acórdão objurgado decorreu da análise de 

cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos. Dessarte, o 

acolhimento da pretensão recursal, no sentido da ausência dos requisitos exigidos 

para a contratação de escritório de advocacia por meio da inexigibilidade de 

licitação, esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes.

4. Recurso especial não conhecido (REsp 1.285.378/MG, Rel. Min. Castro Meira, 

DJe 28.3.2012).

17. Ademais, é de se registrar o art. 5º do Código de Ética da nobre 

profissão de Advogado (Resolução 2/2015, do Conselho Federal/OAB), 

segundo o qual o exercício da Advocacia é incompatível com qualquer procedimento 

de mercantilização.

18. Efetivamente, submeter a contratação do serviço advocatício a 

procedimento licitatório é estabelecer a lógica de preço e de técnica a questões 

que, enxergadas sob a ótica do mercado, perdem o seu valor. Sobre esse tema, vale 

conferir a tese do Professor MICHAEL SANDEL na obra O que o dinheiro não 

compra (Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2012). Certas situações, quando 

encaradas sob a perspectiva de compra e venda, se subvertem, isto é, no caso 

do serviço advocatício, o elemento confi ança, que integra o conceito de melhor 

técnica, se perde quando se busca um profi ssional pelo menor preço a partir da 

licitação. Consequentemente, não se alcança a chamada proposta mais vantajosa 

para a Administração, que nem sempre é a mais em conta.
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19. Por consequência, pode-se dizer que todas as vezes em que o 

Administrador Público convoca diretamente um Advogado para um serviço 

específi co, a singularidade está automaticamente vertida na relação, uma vez que 

a confi ança, por ser elemento integrativo fundamental entre Parte e Advogado, 

torna, por si só, única a contratação.

20. Na situação vertida nos autos, os demandados, então Prefeito e 

Advogado, foram condenados às sanções da Lei n. 8.429/1992, por terem 

entabulado, sem prévia licitação, a contratação de Escritório de Advocacia que 

viria a assessorar o Alcaide do Município de Passos/MG, que estava a assumir o 

mandato em 2005.

21. Como se sabe, a improbidade é ilegalidade tipifi cada e qualifi cada pelo 

elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência 

dominante desta Corte Superior considera indispensável, para a caracterização 

de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipifi cação das 

condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei n. 8.429/1992, ou pelo menos 

culposa, nas do artigo 10.

22. Essas limitações servem à finalidade de escoimar da prática 

administrativa a banalização das imputações vazias e para revelar a gravidade 

dessas mesmas imputações, que devem ser combatidas e intoleradas.

23. Se assim não fosse, terminaria a atividade sancionadora aplicando o 

mesmo tratamento repressivo aos atos tão somente ilegais e aos que revestissem 

a qualidade de maliciosos, de má-fé ou mesmo eivados de culpa grave; essa 

uniformidade já foi rejeitada por este STJ:

Processual Civil. Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 

Lei n. 8.429/1992. Ressarcimento de dano erário. Imprescritibilidade. Contratação 

de servidores sem concurso público. Ausência de dano ao erário e de má-fé 

(dolo). Aplicação das penalidades. Princípio da proporcionalidade. Divergência 

indemonstrada.

1. O caráter sancionador da Lei n. 8.429/1992 é aplicável aos agentes públicos 

que, por ação ou omissão, violem os deveres de honestidade, imparcialidade, 

legalidade, lealdade às instituições e notadamente: a) importem em 

enriquecimento ilícito (art. 9º); b) causem prejuízo ao erário público (art. 10); c) 

atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11) compreendida 

nesse tópico a lesão à moralidade administrativa.

2. A exegese das regras insertas no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, considerada 

a gravidade das sanções e restrições impostas ao agente público, deve se 

realizada cum granu salis, máxime porque uma interpretação ampliativa poderá 
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acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção 

administrativa, posto ausente a má-fé do administrador público, preservada a 

moralidade administrativa e, a fortiori, ir além de que o legislador pretendeu.

3. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo e a 

ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica 

fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-

intenção do administrador.

4. À luz de abalizada doutrina: “A probidade administrativa é uma forma 

de moralidade administrativa que mereceu consideração especial da 

Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão de direitos políticos (art. 

37, §4º). A probidade administrativa consiste no dever de o funcionário servir a 

Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem 

aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou 

de outrem a quem queira favorecer. O desrespeito a esse dever é que caracteriza 

a improbidade administrativa. Cuida-se de uma imoralidade administrativa 

qualifi cada. A improbidade administrativa é uma imoralidade qualifi cada pelo 

dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem(...). in José 

Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 24a. ed., São Paulo, 

Malheiros Editores, 2005, p-669.

5. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da improbidade 

administrativa, in casu, inexistente, por isso que a ausência de dano ao patrimônio 

público e de enriquecimento ilícito dos demandados, tendo em vista a efetiva 

prestação dos serviços, consoante assentado pelo Tribunal local à luz do contexto 

fático encartado nos autos, revelam a desproporcionalidade da sanção imposta 

à parte, ora recorrente, máxime porque não restou assentada a má-fé do agente 

público, ora Recorrente, consoante se conclui do voto condutor do acórdão 

recorrido: Baliza-se o presente recurso no exame da condenação do Apelante em 

primeiro grau por ato de improbidade, em razão da contração de servidores sem 

a realização de concurso público. Com efeito, a tese do Apelante está adstrita ao 

fato de que os atos praticados não o foram com dolo ou culpa grave, mas apenas 

decorreram da inabilidade do mesmo, além de não terem causado prejuízo ao 

erário (..).

6. Consectariamente, o Tribunal local incidiu em error in judicando ao analisar o 

ilícito somente sob o ângulo objetivo.

(...).

13. Recurso Especial provido. (REsp 909.446/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 

22.4.2010).

24. A partir desse exercício teórico e em que pesem os louváveis alicerces 

da decisão monocrática agravada que restabeleceu a sentença condenatória, 

entende-se que a solução do caso concreto deve seguir outro caminho. Eis os 

motivos.
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25. Primeiramente, como já adiantado, a declaração de inexigibilidade de 

licitação para a contratação administrativa de Sociedades de Advogados tem 

assento legal. Não é preciso maiores elucubrações jurídicas para se dessumir que 

a singularidade do Advogado está interligada à sua capacitação profi ssional e ao 

aspecto confi ança, o que inviabiliza o certame licitatório, ante o fato de não ser 

aferível o melhor serviço pelo preço ofertado.

26. Mesmo que assim não se entenda, note-se que o Tribunal de 

origem, ao analisar os elementos factuais e probatórios que se represaram no 

caderno processual, atestou que os profi ssionais tinham notória especialização e 

desempenharam serviço singular, razão pela qual a contratação estava dentro das 

exigências previstas na Lei n. 8.666/1993, inexistindo causa material para as 

alegadas improbidades:

Com relação aos requisitos legais para a inexigibilidade da licitação, entendo 

que não deixam margem a dúvidas, tendo em vista os documentos de f. 413/463, 

a atestarem a participação do advogado José Donizetti Gonçalves, especialista 

em Direito Publico, em inúmeros seminários, palestras, encontros, congressos 

e simpósios de Direito Administrativo e Direito Municipal, seja na condição 

de participante, seja na de conferencista, o que lhe basta a ostentar a notória 

especialização exigida por lei.

Quanto à singularidade exigida pelo art. 25, inc. II da Lei 8.666/1993, cabe 

apenas consignar que, em se tratando de ação por improbidade administrativa, 

não se pode olvidar da confi ança e credibilidade depositadas no profi ssional 

contratado pelo administrador público, mormente na hipótese de transição entre 

governos, quadra em que são comuns as “surpresas” deixadas pela administração 

anterior (fl s. 1.219).

27. Efetivamente, transição governamental é serviço singular, sem dúvida 

alguma, contrariamente ao que entendeu a decisão unipessoal condenatória. 

Ademais, o Poder Judiciário não pode aquilatar se era necessária, ou não, a 

contratação de Advogado nesse momento político, porque seria intervenção 

indevida nas escolhas dos Administradores Públicos.

28. Ademais, não tem lógica alguma que, durante um período transicional 

da passagem do cetro de Prefeito, momento específi co, fugidio, rapidamente 

transcorrido, se exigisse ao novo Prefeito a realização de procedimento licitatório 

para contratação de Advogado.

29. Portanto, o Tribunal das Alterosas, com esteio nos fatos e provas 

dos autos, chegou a solução que está bem sintonizada ao estado da arte da 
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compreensão científi ca acerca da improbidade administrativa, ao verifi car a 

legalidade da conduta da contratação naquele momento de passagem política.

30. Por consequência, nota-se que há, no acórdão, informações sufi cientes 

a que esta Corte Superior mantenha o decreto absolutório, pois, constatada a 

notória especialização do Advogado e a singularidade dos serviços, não se pode 

concluir que a declaração de inexigibilidade de processo licitatório seja causa 

material de ato ímprobo. A decisão agravada merece reproche.

31. Ante o exposto, conhece-se do Agravo Interno das partes acionadas e 

a ele se dá provimento, em ordem a desprover o Recurso Especial do MP/MG, 

mantendo incólume o aresto absolutório do Tribunal Mineiro.

32. É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.238.344-MG (2011/0032494-0)

Relator: Ministro Sérgio Kukina

Recorrente: Márcio Barra Lima

Advogado: Luís Carlos Parreiras Abritta e outro(s) - MG058400

Recorrido: Estado de Minas Gerais

Procurador: Bruno Resende Rabello e outro(s) - MG065644

EMENTA

Administrativo. Concurso para ingresso na carreira do Ministério 

Público de Minas Gerais. Nomeação tardia. Erro reconhecido 

pela própria Administração. Indenização. Remuneração retroativa. 

Impossibilidade.

1. O Superior Tribunal de Justiça fi rmou a compreensão de 

que candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas 

nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização.

2. Cumpre destacar que esse entendimento foi pacifi cado no 

Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento 

do Recurso Extraordinário 724.347/DF, Rel. p/ acórdão Ministro 
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Roberto Barroso, julgado em 26.02.2015, DJe 13.05.2015, restando 

consolidada a tese de que, “na hipótese de posse em cargo público 

determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, 

sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento 

anterior, salvo situação de arbitrariedade fl agrante.”

3. A circunstância de que, na hipótese dos autos, o erro 

pela demora na nomeação do autor foi reconhecido pela própria 

Administração (MP/MG), e não por decisão judicial, não afasta a 

aplicação da mencionada e fi rme orientação jurisprudencial, pois a 

ratio decidendi constante dos precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça e do Supremo Tribunal Federal consagra a compreensão de 

que o pagamento de remuneração e a percepção de demais vantagens 

por servidor público pressupõe o efetivo exercício no cargo (situação 

inocorrente na espécie), sob pena de enriquecimento sem causa.

4. Por fi m, cumpre salientar que a dinâmica historiada na presente 

lide não evidencia tenha a Administração agido de forma arbitrária.

5. 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, por maioria, vencido o Sr. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, negar provimento ao recurso especial, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Regina Helena Costa 

(Presidente), Gurgel de Faria e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 30 de novembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 19.12.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Trata-se de recurso especial manejado com 

fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl . 223):
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Administrativo. Concurso público. Aprovação. Fato que gera mera expectativa de 

direito. Indenização. Descabimento.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados ante a inexistência dos 

vícios elencados no art. 535 do CPC.

A parte recorrente aponta, preliminarmente, ofensa ao artigo 535 do CPC, 

sustentando que o Tribunal de origem, mesmo provocado em sede de embargos 

declaratórios, foi omisso quanto ao exame de questões relevantes para o deslinde 

da controvérsia.

Em relação ao mérito, indica, além de divergência jurisprudencial, 

ofensa aos artigos 43, 186 e 927 do Código Civil, sustentando que “é devida 

a indenização por dano patrimonial a concorrente de certamente público 

aprovado mas que, por erro da Administração Pública, deixa de tomar posse na 

data em que deveria, vindo a fazê-lo tardiamente”, bem assim que “mencionada 

indenização, por seu turno, deve consistir no somatório de todos os vencimentos 

e vantagens decorrentes do exercício do cargo, os quais, destarte, o indivíduo 

deixou de perceber em razão do equívoco perpetrado pela Administração 

Pública” (fl . 254)

Enfatiza que “o equívoco da Administração Pública no cálculo da média 

fi nal dos candidatos, afetando a ordem classifi catória do concurso em questão, 

trouxe graves danos ao recorrente que merecem ser reparados, sendo certo 

ainda que a negativa da Administração Pública ao pagamento do valor por ela 

devido, em razão de erro por ela mesmo cometido e reconhecido, fere princípios 

constitucionalmente consagrados”.

Houve contra-razões (fl s. 289/297).

Admitido o recurso na origem (fl s. 309/310), os autos subiram a esta Corte.

Neste Superior Tribunal de Justiça, o relator originário do feito, Ministro 

Teori Zavascki, proferiu 3 (três) decisões: pela primeira (fl s. 323/324), deu 

provimento ao recurso especial para condenar o Estado de Minas Gerais 

a indenizar o autor em valor a ser calculado em liquidação de sentença; na 

segunda (fls. 340/341), apreciando agravo regimental manejado pelo ente 

público, reconsiderou a decisão anterior para negar seguimento ao recurso 

especial, enquanto que na terceira, julgando novo agravo regimental interposto 

pelo autor, tornou sem efeito a decisão de fl s. 340/341, “para que o recurso seja, 

oportunamente, colocado em pauta de julgamento da Turma”.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina (Relator): Registre-se, de logo, que o acórdão 

recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973; por isso, no exame dos 

pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no 

Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão 

de 9 de março de 2016 (Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 

- relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016 - devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até 

então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça).

Feito esse registro, verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa 

ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, 

fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando 

integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, 

confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou 

ausência de prestação jurisdicional.

Quanto ao mérito, para melhor da compreensão da controvérsia, destaque-

se o seguinte relato constante da sentença de fl s. 179/182, verbis:

Márcio Barra Lima qualifi cado e devidamente representado nos autos, propôs 

a presente ação ordinária em face do Estado de Minas Gerais, aduzindo ter sido 

aprovado em 53º lugar no XL Concurso para Ingresso na Carreira do Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais, com média fi nal de 6,30 pontos.

Alega que recorreu ao Conselho Superior do Ministério Público, 

tempestivamente, requerendo sua reclassifi cação para a 46ª posição na relação 

dos aprovados, posto que a Comissão de Concurso não havia computado, na 

sua média fi nal, 0,5 ponto relativo a titulo oportunamente apresentado, o que 

alteraria substancialmente a sua posição fi nal.

Sustenta que questionou em seu recurso o critério utilizado pela referida 

Comissão, para fi nalização das notas, que consistia no arredondamento destas, o 

que prejudicou sua classifi cação.

Em 28.12.2000 o Conselho Superior do Ministério Público negou provimento ao 

recurso, alegando que o título apontado pelo requerente havia sido efetivamente 

computado e que os critérios utilizados pela comissão, para o cálculo da nota dos 

candidatos, foram genéricos e uniformes.

Informa que 10.10.2001, já na condição de Promotor de Justiça Substituto, 

dirigiu novo requerimento ao Conselho Superior do Ministério Público, alegando 

que verifi cou existência de manifesto erro material na apuração de sua média 

fi nal, posto que 50,8 dividido por 8 corresponde a 6,35 e não 6,30, sendo que 

aquele resultado reclassificaria o autor da posição 161º para a 154º posição 
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na lista de antiguidade. Requereu também indenização pecuniária referente à 

soma dos vencimentos que deixou de auferir no período compreendido entre a 

data que deveria ter tomado posse e a data em que efetivamente tomou posse 

do cargo e ao 13º salário proporcional que deixou de receber, de forma ilegal, 

requerendo ainda o cômputo do mesmo período para férias, aposentadoria e 

acréscimo de vantagens pessoais.

Aduz que os autos foram encaminhados às Corregedoria-Geral do MP e o 

laudo pericial indicou a existência de erro material nos cálculos da média fi nal dos 

candidatos.

Noticia que na primeira sessão realizada pelo Conselho Superior do Ministério 

Público, em 07.02.2002, o relator desacolheu o pedido do requerente e, colocada 

a matéria em votação, houve unanimidade acompanhando o voto do relator, 

decidindo-se a favor da retifi cação do erro material, o que levou à alteração da 

lista de antiguidade relativamente aos Promotores de Justiça alcançados pela 

decisão. Tal decisão de reclassifi cação reposicionou o autor para 46º posição.

Informa que em 17.02.2002 foi exonerado, a pedido, para tomar posse no 

cargo de Procurador da República.

Frisa que em razão do equivoco, deixou de tomar posse na data de 09.02.2001 

como Promotor de Justiça, só vindo a fazê-lo em 04.06.2001.

Acrescente-se que o pedido foi julgado improcedente pelo juízo primevo, 

restando o apelo manejado pelo autor improvido, por unanimidade, pelo 

Tribunal de origem.

Nas razões do presente apelo especial, reitera o autor a narrativa de que 

“restou certo que, por conta de erro material da Administração na feitura da 

classifi cação fi nal do referido Concurso Público, conforme exaustivamente 

demonstrado acima (inclusive através de perícia técnica determinada pelo 

CSMP), houve a reclassifi cação na lista de antiguidade dos Promotores de 

Justiça de 1ª Entrância”, por isso que “deixou o recorrente de tomar posse na 

data de 09.02.2001, como Promotor de Justiça, só o fazendo em 04.06.2001, 

única e exclusivamente em razão da colocação equivocada e involuntária a que 

foi submetido no aludido concurso público” (fl s. 248/249).

A controvérsia, portanto, diz com a possibilidade de pagamento de 

indenização correspondente aos vencimentos e vantagens não auferidas pelo 

autor em razão de ter tomado posse tardiamente no cargo de Promotor de 

Justiça, em virtude de erro reconhecido pela própria administração.

Segundo a atual e pacífi ca orientação jurisprudencial desta Corte Superior, 

os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações 

tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização.
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Nesse sentido, dentre outros, os seguintes precedentes:

Administrativo e Processual Civil. Reclamação. Concurso público. 

Aprovação no rol de vagas previstas. Direito à nomeação. Efetivado. Alegação 

de descumprimento parcial. Pagamento de verbas salariais desde a data da 

impetração. Tema não examinado. Concurso público. Candidato nomeado 

por força de tutela judicial. Indevida à indenização dos vencimentos e demais 

vantagens no período anterior ao exercício do cargo. Matéria pacifi cada no STJ e 

no STF. Reclamação improcedente.

1. Cuida-se de reclamação ajuizada sob a alegação de descumprimento parcial 

de decisão monocrática havida no RMS 38.377/SP, ao argumento de que foi 

determinada a sua nomeação ao cargo público sem que, contudo, fossem pagos 

os salários - que considera devidos - desde a data da impetração do mandamus 

até a efetivação da deliberação judicial pela Administração.

2. Ao contrário do que alega o reclamante a decisão exarada no Recurso 

Ordinário reconheceu, tão somente, o direito de posse do candidato, não há 

na decisão qualquer determinação acerca do pagamento dos vencimentos 

retroativos à data da propositura da ação; não sendo possível entender que 

houve descumprimento do comando judicial.

3. É fi rme a orientação desta Corte de que os candidatos que têm seu direito 

à posse reconhecido judicialmente não fazem jus aos vencimentos e demais 

vantagens referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam 

ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, ainda que a título de 

indenização, mesmo que a situação seja reconhecida judicialmente, em face da 

imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo

4. Reclamação improcedente.

(Rcl 12.428/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, 

julgado em 27.09.2017, DJe 17.10.2017)

Administrativo. Concurso público. Nomeação de candidato por força de 

decisão judicial. Indenização. Descabimento. Orientação sufragada pela Suprema 

Corte em repercussão geral.

1. A jurisprudência do STJ fi rmou-se no sentido de que os candidatos não fazem 

jus aos vencimentos e demais vantagens referentes ao período compreendido 

entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no 

serviço público, ainda que a título de indenização, mesmo que a situação seja 

reconhecida judicialmente, em face da imprescindibilidade do efetivo exercício 

do cargo.

2. Ressalta-se ainda que essa tese foi fi xada em repercussão geral pelo STF, 

segundo a qual, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão 
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judicial, o servidor não faz jus à indenização, sob fundamento de que deveria ter 

sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade fl agrante.

Precedente: RE 724.347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 13.5.2015.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 795.161/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

09.05.2017, DJe 17.05.2017)

Administrativo. Concurso público. Candidato. Convocação. Meio utilizado. 

Longo lapso temporal. Princípio da razoabilidade. Violação. Nomeação tardia 

fruto de decisão judicial. Retroação dos efeitos. Descabimento. Remoção para 

Capital. Direito. Inexistência.

1. É desarrazoada a convocação de candidato apenas por meio de publicação 

na imprensa ofi cial ou na página ofi cial do órgão na internet, quando transcorrido 

lapso temporal considerável entre a publicação da homologação do certame e a 

nomeação do aprovado.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com as 

orientações emanadas do STF, é fi rme no sentido de que os candidatos aprovados 

em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas por 

força de decisão judicial, não têm direito a efeitos funcionais, porquanto estes 

pressupõem o efetivo exercício do cargo.

3. O provimento originário em concurso público “elide a invocação do 

instituto da remoção para reintegração da unidade familiar, em razão do prévio 

conhecimento das normas expressas no edital do certame, as quais vinculam 

candidatos e Administração, cuja atuação refl ete a observância da preservação do 

interesse público, mediante critérios de conveniência e oportunidade”.

4. Agravos regimentais desprovidos.

(AgRg no RMS 33.369/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado 

em 15.12.2016, DJe 17.02.2017)

Administrativo. Concurso público. Nomeação tardia. Indenização. 

Remuneração retroativa. Impossibilidade. Honorários advocatícios. Sucumbência 

recíproca. Compensação. Cabimento.

1. O Superior Tribunal de Justiça fi rmou a compreensão de que os candidatos 

aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente 

efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos 

funcionais.

2. Cumpre destacar que esse entendimento restou pacifi cado no Supremo 

Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 

724.347/DF, Rel. p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, julgado em 26.02.2015, DJe 

13.05.2015.
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3. A Corte Especial deste Tribunal, mediante a sistemática instituída pelo 

art. 543-C do CPC, concluiu que “a Lei n. 8.906/1994 assegura ao advogado a 

titularidade da verba honorária incluída na condenação, sendo certo que a 

previsão, contida no Código de Processo Civil, de compensação dos honorários na 

hipótese de sucumbência recíproca, não colide com a referida norma do Estatuto 

da Advocacia. É a ratio essendi da Súmula 306 do STJ” (REsp 963.528/PR, Rel. 

Ministro Luiz Fux, julgado em 2.12.2009, DJe 4.2.2010).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 870.960/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 02.06.2016, DJe 08.06.2016)

Administrativo. Concurso público. Nomeação tardia por força de decisão 

judicial. Impossibilidade de indenização por danos materiais e morais ou 

remunerações retroativas.

1. Nos termos da jurisprudência do STF, o pagamento de remuneração a 

servidor público e o reconhecimento de efeitos funcionais pressupõem o efetivo 

exercício do cargo, sob pena de enriquecimento sem causa.

2. O STJ, acompanhando o entendimento do STF, mudou anterior 

posicionamento para pacifi car sua jurisprudência no sentido de que o candidato, 

cuja nomeação tardia decorreu por força de decisão judicial, não tem direito 

à indenização pelo tempo que aguardou a solução defi nitiva pelo Judiciário, 

uma vez que esse retardamento não confi gura preterição ou ato ilegítimo da 

administração pública a justifi car contrapartida indenizatória. Precedentes.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.457.197/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 02.10.2014, DJe 13.10.2014)

Administrativo e Processual Civil. Concurso público. Nulidade de exigência 

do edital. Nomeação decorrente de decisão judicial. Pagamento de diferenças 

remuneratórias retroativamente à data da violação do direito da parte, 

anteriormente ao início do exercício do cargo. Descabimento. Necessidade da 

contraprestação do serviço, para recebimento da remuneração. Precedentes do 

STJ. Agravo regimental provido.

I. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, em 

consonância com a orientação emanada do Supremo Tribunal Federal, entende 

que, “se a nomeação foi decorrente de sentença judicial, o retardamento 

não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração a justificar um 

contrapartida indenizatória” (STJ, EREsp 1.117.974/RS, Rel. p/ acórdão Ministro 

Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe de 19.12.2011).

II. Nessa linha de raciocínio, a nomeação dos recorridos, por força de decisão 

judicial, que reconheceu a nulidade de exigência do edital do certame para 
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provimento do cargo de Analista Judiciário e condenou a União a proceder à 

posse dos autores, não autoriza o pagamento das diferenças de remuneração 

entre o cargo de Técnico Judiciário - antes ocupado pelos recorridos - e o de 

Analista Judiciário, bem como de eventuais progressões e enquadramentos, uma 

vez que a retribuição pecuniária exige a contrapartida da prestação do serviço, 

em consonância com o disposto no art. 40, caput, da Lei n. 8.112/1990.

III. Na forma da jurisprudência deste Tribunal “a Corte Especial do Superior 

Tribunal de Justiça, alinhando-se à jurisprudência fi rmada no Supremo Tribunal 

Federal, acordou não ser devida indenização ao candidato cuja nomeação tardia 

decorre de decisão judicial (EREsp 1.117.974/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. 

para o acórdão Ministro Teori Zavascki, Corte Especial, j. 21.9.2011, DJe 19.12.2011). 

Os candidatos preteridos na ordem de classifi cação em certame público não 

fazem jus aos vencimentos referentes ao período compreendido entre a data em 

que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, na 

medida em que a percepção da retribuição pecuniária não prescinde do efetivo 

exercício do cargo. Precedentes” (STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no RMS 30.054/SP, 

Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe de 1º.03.2013).

IV. Agravo Regimental provido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1.057.219/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta 

Turma, julgado em 27.08.2013, DJe 06.05.2014)

Ademais, como cediço, a temática relativa à responsabilidade civil do Estado 

na hipótese em que o servidor, nomeado tardiamente, pleiteia indenização, foi 

enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos 

autos do RE 724.347/DF, Rel. p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, julgado em 

26.02.2015, DJe 13.05.2015, cuja ementa guarda o seguinte teor:

Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Investidura em cargo público 

por força de decisão judicial.

1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo 

público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, 

sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo 

situação de arbitrariedade fl agrante.

2. Recurso extraordinário provido.

Conforme defendido pelo ora recorrente no anterior agravo regimental 

interposto contra a decisão proferida pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, 

que havia negado o pedido de indenização (fl s. 340/341), a hipótese em mesa 

guarda uma peculiaridade: no caso dos presentes autos, o reconhecimento de 

que a posse do autor deveria ter se dado em momento anterior se deu pela 
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própria Administração (Conselho Superior do Ministério Público mineiro), 

enquanto que os precedentes já mencionados, em sua maioria, (inclusive aquele 

fi rmado no julgamento do aludido recurso extraordinário representativo da 

controvérsia), afastam o direito à indenização nas hipóteses em que a ilegalidade 

da nomeação tardia tenha sido reconhecida por decisão judicial.

Contudo, mesmo essa circunstância, a meu ver, não afasta a aplicação da 

fi rme orientação jurisprudencial, pois a ratio decidendi constante dos precedentes 

do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consagra a 

compreensão de que o pagamento de remuneração e a percepção de demais 

vantagens por servidor público pressupõe o efetivo exercício no cargo, sob pena de 

enriquecimento sem causa.

Ora, se mesmo quando a ilegalidade da nomeação tardia é declarada por 

provimento jurisdicional o direito à indenização é afastado pela jurisprudência 

(salvo situação de arbitrariedade fl agrante), razão não há para, reconhecido 

o erro pela própria Administração, determinar-se o pagamento de valores 

retroativos, sob pena, aliás, de se desencorajar o exercício do poder-dever da 

administração pública para corrigir seus próprios equívocos, estimulando-se, 

na mão inversa, a indesejada judicialização de demandas desse feitio. Por fi m, 

cumpre salientar que a dinâmica historiada na presente lide não evidencia tenha 

a Administração agido de forma arbitrária.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Senhora Presidente, 

eminente Doutor Procurador Joel de Almeida Belo, o Doutor Márcio Barra 

Lima teve o seu direito à nomeação para um cargo público, que conquistou 

em concurso, protelado injustamente pela própria Administração, sem culpa 

nenhuma dele. A Administração atrasou sua nomeação em meses e reconheceu 

o seu erro.

2. O recorrente, então, ajuizou ação pleiteando indenização pelo tempo 

que deixou de ser nomeado, de receber salário, de contar tempo de serviço para 

promoções, etc., além da satisfação e do orgulho pessoal de ser um Procurador 

da República.
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3. A Administração, em sua contestação, alegou que a parte não tinha 

direito à indenização por não ter trabalhado no período informado. Entendo 

que o fato de ter trabalhado, ou não, é apenas uma questão para se fi xar a 

quantia da indenização. Entende-se que ele não está aqui cobrando salário, 

porque ele não trabalhou, porque não foi nomeado. Na verdade, ele teria direito 

a uma indenização por dano moral, por ter tido sua chance de ser nomeado 

protelada, injustamente, ilegalmente, inconstitucionalmente, acintosamente, 

pela Administração. Pergunto, então: dar-se-á à Administração essa carta 

branca para nomear quando quiser, sem nenhuma consequência em favor do 

concursado preterido?

4. Essa questão do valor da remuneração, que o Supremo Tribunal Federal 

afi rmou, do meu ponto de vista, Senhora Presidente, é usado apenas como 

um critério - não é o único e pode não ser o melhor -, mas é um critério para 

quantifi car a indenização devida, que corresponde, ao menos, ao salário que se 

deixou de perceber. É apenas um critério, conhecido pelo recorrente, para fi xar o 

quantum indenizatório, por não ter sido nomeado pela Administração.

5. Peço vênia para divergir do Ministro Relator, por entender que Márcio 

Barra Lima foi prejudicado, severamente, no seu direito de tomar posse no cargo 

que conquistou no concurso, e que seja indenizado por algum critério.

6. É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.410.057-RN (2013/0342505-2)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social

Advogado: Procuradoria-Geral Federal - PGF - PR000000F

Recorrido: Francisco de Assis da Silva

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte

EMENTA

Previdenciário. Recurso especial. Atividade especial. Vigilante. 

Supressão pelo Decreto n. 2.172/1997. Arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991. 
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Rol de atividades e agentes nocivos. Caráter exemplifi cativo. Agentes 

prejudiciais não previstos. Requisitos para caracterização. Exposição 

permanente, não ocasional nem intermitente (art. 57, § 3º, da Lei n. 

8.213/1991). Entendimento em harmonia com a orientação fi xada na 

TNU. Recurso especial do INSS a que se nega provimento.

1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente 

prevista nos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira 

vista, levaria ao entendimento de que está excluída da legislação a 

aposentadoria especial pela via da periculosidade.

2. Contudo, o art. 57 da Lei n. 8.213/1991 assegura expressamente 

o direito à aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade 

em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade 

física, nos termos dos arts. 201, § 1º e 202, II da Constituição Federal.

3. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes 

perigosos não signifi ca que não seja mais possível o reconhecimento 

da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento jurídico, 

hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade 

física do trabalhador.

4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no 

julgamento do 1.306.113/SC, fi xou a orientação de que a despeito 

da supressão do agente eletricidade pelo Decreto n. 2.172/1997, é 

possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a 

tal agente perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador 

de forma permanente, não ocasional, nem intermitente.

5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a 

possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, 

com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que 

comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma 

permanente, não ocasional, nem intermitente.

6. No caso dos autos, as instâncias ordinárias, soberanas na 

análise fático-probatória dos autos, concluíram que as provas carreadas 

aos autos, especialmente o PPP, comprovam a permanente exposição 

à atividade nociva, o que garante o reconhecimento da atividade 

especial.

7. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.
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ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao Recurso Especial, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena 

Costa (Presidente) e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 30 de novembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 11.12.2017

RELATÓRIO

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

Especial interposto com base na alínea a do art. 105, III da Carta Magna, contra 

acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a. Região assim ementado:

Previdenciário. Aposentadoria proporcional por tempo de serviço/

contribuição. Reconhecimento da especialidade das atividades de motorista de 

carro forte e vigilante. Com utilização habitual e permanente de arma de fogo. 

Periculosidade presumida. Exposição a risco de vida constante. Concessão do 

benefício.

- No tocante às atividades desempenhadas pelo autor no ramo de vigilância 

e transporte de valores, nos interregnos de 1º.10.1988 a 15.02.1996, 04.01.1998 a 

15.08.1999 e 16.08.1999 a 23.10.2004, como motorista de carro forte e vigilante, 

portando arma de fogo, de modo habitual e permanente, conforme informam 

os PPPs e laudos técnico acostados, tem-se que esta Quarta Turma já formou 

entendimento no sentido de que, a periculosidade das referidas atividades 

se presume pelo porte de arma de fogo, visto que a exposição ao risco de 

vida constante torna incontestável o perigo da função desempenhada, cuja 

especialidade há que ser reconhecida independentemente de sua catalogação 

nos decretos que regulamentam o benefício da aposentadoria especial. 

Precedentes do STJ.

- A conversão em tempo de serviço comum do período trabalhado em 

condições especiais somente era possível relativamente à atividade exercida até 

28.05.1998, em face do disposto no art. 28 da Lei n. 9.711/1998. Contudo, à vista 

que o STJ tem fi rmado posicionamento diverso, há que ser considerado especial o 

período pleiteado pelo recorrente até 23.10.2004.
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- Contando-se o tempo de atividade do postulante, com a conversão do tempo 

especial em comum, nos termos da tabela constante do art. 70 do Decreto n. 

3.048/1999 (pelo fator 1,4), computa-se: 32 anos, 7 meses e um dia.

- Logo, considerando que o autor à data da publicação da EC 20/98, encontrava-

se fi liado ao RGPS, resta-lhe assegurado o direito à aposentadoria proporcional, 

desde que reúna 53 anos de idade e 30 anos de contribuição mais um período 

adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, em 16.12.1998, 

faltaria para atingir o limite dos 30 anos para a aposentadoria proporcional, 

no presente caso, um período de 2 anos e 3 meses, posto que na referida data 

faltavam apenas 5 anos, 7 meses e 16 dias para completar os 30 anos exigidos. 

Assim, logrou o demandante comprovar que, à data do pedido administrativo, 

possuía tempo de contribuição sufi ciente para a aposentadoria pleiteada, visto 

que contava 32 anos 7 meses e 1 dia de tempo de serviço.

- Quanto ao requisito etário, este se cumpriu em 04.09.1999, uma vez que 

nasceu em 04.09.1946, de modo que, à data do requerimento administrativo 

apresentado em 28.10.2004, o autor já reunia os requisitos necessários à 

concessão da aposentadoria proporcional por tempo de contribuição.

- Apelação e remessa oficial providas para assegurar ao autor o direito à 

concessão de aposentadoria proporcional ao tempo de serviço/contribuição, à 

base de 32 (trinta e dois) anos, 7 (sete) meses e 1 (um) dia, a contar do pedido 

administrativo (28.10.2004), bem como ao pagamento das prestações vencidas, 

acrescidas de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação válida (Súmula 204-STJ), e correção monetária, nos moldes da Lei 

n. 6.899/1981, até o advento da Lei n. 11.960/2009, quando ambos deverão 

ser calculados de acordo com os critérios estabelecidos no art. 1º-F da Lei n. 

9.494/1997, com a redação dada pela nova lei, além de honorários advocatícios 

que, em face da singeleza da questão e da norma do parágrafo 4º do artigo 20 do 

CPC, fi xo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais).

2. Sustenta a Autarquia, inicialmente, omissão quanto a questão referente à 

impossibilidade de reconhecimento de atividade perigosa de vigilante armado a 

partir de 5.3.1997. No mérito, defende que a exposição à atividade perigosa não 

é mais fator de contagem especial para fi ns de aposentadoria, não sendo possível 

a contagem como especial do período trabalhado como vigilante armado.

3. É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. A aposentadoria 

especial foi instituída pelo art. 31, da Lei n. 3.807/1960 (Lei Orgânica da 
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Previdência Social), com a previsão de contagem diferenciada de tempo de 

serviço prestado em condições sujeitas à exposição de agentes físicos, químicos 

e biológicos, visando compensar os prejuízos causados à saúde e à integridade 

física do trabalhador.

2. A comprovação da insalubridade da atividade laboral encontrava-se 

disciplinada pelos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, que elencavam as 

categorias profi ssionais sujeitas a condições nocivas de trabalho por presunção 

legal, fazendo jus à contagem majorada do tempo de serviço. Convém ressaltar 

que a jurisprudência desta Corte já pacifi cou o entendimento de que o rol de 

atividades previsto nos citados Decretos é exemplifi cativo, sendo possível que 

outras atividades não enquadradas sejam comprovadamente reconhecidas como 

insalubres, perigosas ou penosas.

3. Posteriormente, a aposentadoria especial passou a ser regulada pela Lei 

n. 8.213/1991 da seguinte forma:

Art. 57 - A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência 

exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) 

ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profi ssional, sujeito a condições 

especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

§ 1º - A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, 

consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-

benefício. (Redação dada pela Lei 9.032, de 1995)

§ 2º - A data de início do benefício será fi xada da mesma forma que a da 

aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.

§ 3º - O tempo de serviço exercido alternadamente em atividade comum e 

em atividade profi ssional sob condições especiais que sejam ou venham a ser 

consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após 

a respectiva conversão, segundo critérios de equivalência estabelecidos pelo 

Ministério do Trabalho e da Previdência Social, para efeito de qualquer benefício.

§ 4º - O período em que o trabalhador integrante de categoria profi ssional 

enquadrada neste artigo permanecer licenciado do emprego, para exercer cargo 

de administração ou de representação sindical, será contado para aposentadoria 

especial.

4. Por sua vez, a Lei n. 9.032/1995 alterou, dentre outros, a redação do § 

3º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, passando a exigir a comprovação da efetiva 

nocividade da atividade realizada de forma permanente, in verbis:

Art. 57 - § 3º - A concessão da aposentadoria especial dependerá de 

comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 
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INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em 

condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o 

período mínimo fi xado.

5. Ficando estabelecido no § 1º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991 que a 

comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita 

mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo 

técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho 

ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.

6. Depreende-se, assim, que até 28.4.1995 é admissível o reconhecimento da 

especialidade por categoria profi ssional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-

se qualquer meio de prova (exceto para ruído); a partir de 29.4.1995 não mais 

é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir 

comprovação da sujeição a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 

5.3.1997 e, a partir de então e até 28.5.1998, por meio de formulário embasado 

em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica.

7. No caso dos autos, busca-se o reconhecimento da especialidade dos 

períodos de 1º.10.1988 a 15.2.1996, 4.1.1998 a 15.8.1999 e 16.8.1999 a 

23.10.2004 em que o Segurado trabalhou como motorista de carro forte e 

vigilante.

8. Não se desconhece que a periculosidade não está mais expressamente 

prevista nos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista levaria 

ao entendimento de que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela 

via da periculosidade.

9. Contudo, o art. 57 da Lei n. 8.213/1991 assegura expressamente o direito 

à aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que 

coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física, em harmonia com o 

texto dos arts. 201, § 1º e 202, II da Constituição Federal.

10. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos 

não signifi ca que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da 

atividade, já que todo o ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a 

garantia de proteção à integridade física do trabalhador.

11. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no 

julgamento do 1.306.113/SC, fi xou a orientação de que a despeito da supressão 

do agente eletricidade pelo Decreto n. 2.172/1997, é possível o reconhecimento 
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da especialidade da atividade submetida a tal agente perigoso, desde que 

comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não ocasional, 

nem intermitente. Eis a ementa desse julgado:

Recurso especial. Matéria repetitiva. Art. 543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008. 

Recurso representativo de controvérsia. Atividade especial. Agente eletricidade. 

Supressão pelo Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). Arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991. 

Rol de atividades e agentes nocivos. Caráter exemplifi cativo. Agentes prejudiciais 

não previstos. Requisitos para caracterização. Suporte técnico médico e jurídico. 

Exposição permanente, não ocasional nem intermitente (art. 57, § 3º, da Lei n. 

8.213/1991).

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária 

com o escopo de prevalecer a tese de que a supressão do agente eletricidade 

do rol de agentes nocivos pelo Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV) culmina na 

impossibilidade de confi guração como tempo especial (arts. 57 e 58 da Lei n. 

8.213/1991) de tal hipótese a partir da vigência do citado ato normativo.

2. À luz da interpretação sistemática, as normas regulamentadoras que 

estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são 

exemplifi cativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica 

e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que 

o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições 

especiais (art. 57, § 3º, da Lei n. 8.213/1991). Precedentes do STJ.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem embasou-se em elementos técnicos 

(laudo pericial) e na legislação trabalhista para reputar como especial o trabalho 

exercido pelo recorrido, por consequência da exposição habitual à eletricidade, o 

que está de acordo com o entendimento fi xado pelo STJ.

4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-

C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ (REsp 1.306.113/SC, Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJe 7.3.2013).

12. É certo que a partir da edição do Decreto n. 2.172/1997 não cabe 

mais o reconhecimento de condição especial de trabalho por presunção de 

periculosidade decorrente do enquadramento na categoria profissional de 

vigilante, contudo, tal reconhecimento é possível desde que apresentadas provas 

da permanente exposição do trabalhador à atividade nociva, independentemente 

do uso de arma de fogo ou não.

13. Analisando o tema semelhante ao discutido nos presentes autos, a 

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais - TNU já enfrentou 

o tema, consolidando a orientação de que é possível o reconhecimento de tempo 
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especial prestado com exposição a agente nocivo periculosidade, na atividade 

vigilante, em data posterior a 5.3.1997, desde que laudo técnico (ou elemento 

probatório equivalente) comprove a permanente exposição à atividade nociva. 

Confi ra-se:

Pedido de uniformização representativo de controvérsia. Previdenciário. Tempo 

especial. Atividade de vigilante armado exercida após o Decreto n. 2.172/1997. 

Reconhecimento cabível. Recurso repetitivo do STJ. Questões de Ordem n. 18 e 

20/TNU. Incidente parcialmente conhecido e, neste ponto, parcialmente provido. 

Incidente parcialmente conhecido e, neste ponto, parcialmente provido, fi xando-

se a tese de que é possível o reconhecimento de tempo especial prestado 

com exposição a agente nocivo periculosidade, na atividade de vigilante, em 

data posterior a 05.03.1997, desde que laudo técnico (ou elemento material 

equivalente) comprove a permanente exposição à atividade nociva (PEDILEF 

0502013-34.2015.4.05.8302, Rel. Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino 

Koehler, DJe 29.7.2016).

14. Como bem alerta a Professor ADRIANE BRAMANTE, em sua 

obra Aposentadoria Especial: teoria e prática, é inegável que há exposição 

ao risco iminente e possibilidade de um acidente/acontecimento súbito que pode 

ocasionar prejuízo à integridade física do trabalhador, principalmente no que tange 

às atividade de segurança pessoal e patrimonial que, como todos sabemos, atualmente é 

bastante precária (LADENTHIN, Adriane Bramante de Castro. Aposentadoria 

Especial: teoria e prática. Curitiba: Juruá, 3a. edição, 2016, p. 107).

15. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, soberana na análise fático-

probatória da demanda, consignou que os PPPs comprovam que o trabalhador 

estava submetido de maneira permanente ao exercício de atividade nociva. A 

propósito, o seguinte trecho do acórdão recorrido:

Quanto às atividades desempenhadas pelo autor no ramo de vigilância e 

transporte de valores, nos interregnos de 01/10/1988 a 15/02/19961, 04/01/1998 

a 15/08/119992 e 16/08/1999 a 23/1012004 3, como motorista de carro forte e 

vigilante, portando arma de fogo, de modo habitual e permanente, consoante 

informam os perfi s profi ssiográfi cos previdenciários (PPPs) e os laudos técnico 

acostados aos autos, tem-se que esta Quarta Turma já formou entendimento 

no sentido de que, a periculosidade das referidas atividades se presume pelo 

porte de arma de fogo, visto que a exposição ao risco de vida constante torna 

incontestável o perigo da função desempenhada, cuja especialidade há que 

ser reconhecida independentemente de sua catalogação nos decretos que 

regulamentam o benefi cio da aposentadoria especial (fl s. 140).
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16. Assim, reconhecendo-se a possibilidade de caracterização da atividade 

de vigilante como especial, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada 

a exposição do trabalhador à atividade nociva e tendo a Corte de origem 

reconhecido a comprovação de tal exposição, não há como acolher a pretensão 

da Autarquia.

17. Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial do INSS.

18. É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.442.440-AC (2014/0058286-4)

Relator: Ministro Gurgel de Faria

Recorrente: Eloysa Levy de Barbosa - Espólio

Repr. por: Jimmy Barbosa Levy - Inventariante

Advogados: Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch e outro(s) - DF026966

Rodrigo Aiache Cordeiro - AC002780

Recorrente: Município de Rio Branco

Procurador: James Antunes Ribeiro Aguiar e outro(s) - AC002546

Recorrente: Estado do Acre

Procurador: Maylco Figale Maia e outro(s)

Recorrido: Os Mesmos

EMENTA

Processual Civil e Administrativo. Reintegração de posse. 

Caso concreto. Impossibilidade. Invasão do imóvel por milhares 

de famílias de baixa renda. Omissão do Estado em fornecer força 

policial para o cumprimento do mandado judicial. Apossamento 

administrativo e ocupação consolidada. Ação reintegratória. Conversão 

em indenizatória. Posterior exame como desapropriação judicial. 

Supremacia do interesse público e social sobre o particular. Indenização. 

Responsabilidade do Estado e do Município. Julgamento extra petita 

e reformatio in pejus. Não ocorrência. Legitimidade ad causam. Justo 
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preço. Parâmetros para a avaliação. Supressão de instância. Cálculo do 

valor. Liquidação de sentença.

1. O Plenário do STJ decidiu que “aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade 

na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado 

Administrativo n. 2).

2. Hipótese em que a parte autora, a despeito de ter conseguido 

ordem judicial de reintegração de posse desde 1991, encontra-se 

privada de suas terras até hoje, ou seja, há mais de 2 (duas) décadas, 

sem que tenha sido adotada qualquer medida concreta para obstar a 

constante invasão do seu imóvel, seja por ausência de força policial 

para o cumprimento do mandado reintegratório, seja em decorrência 

dos inúmeros incidentes processuais ocorridos nos autos ou em face da 

constante ocupação coletiva ocorrida na área, por milhares de famílias 

de baixa renda.

3. Constatada, no caso concreto, a impossibilidade de devolução 

da posse à proprietária, o Juiz de primeiro grau converteu, de ofício, 

a ação reintegratória em indenizatória (desapropriação indireta), 

determinando a emenda da inicial, a fi m de promover a citação do 

Estado e do Município para apresentar contestação e, em consequência, 

incluí-los no polo passivo da demanda.

4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da 

possibilidade de conversão da ação possessória em indenizatória, em 

respeito aos princípios da celeridade e economia processuais, a fi m de 

assegurar ao particular a obtenção de resultado prático correspondente 

à restituição do bem, quando situação fática consolidada no curso da 

ação exigir a devida proteção jurisdicional, com fulcro nos arts. 461, § 

1º, do CPC/1973.

5. A conversão operada na espécie não confi gura julgamento 

ultra petita ou extra petita, ainda que não haja pedido explícito nesse 

sentido, diante da impossibilidade de devolução da posse à autora, 

sendo descabido o ajuizamento de outra ação quando uma parte do 

imóvel já foi afetada ao domínio público, mediante apossamento 

administrativo, sendo a outra restante ocupada de forma precária por 
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inúmeras famílias de baixa renda com a intervenção do Município 

e do Estado, que implantaram toda a infraestrutura básica no local, 

tornando-se a área bairros urbanos.

6. Não há se falar em violação ao princípio da congruência, 

devendo ser aplicada à espécie a teoria da substanciação, segundo a 

qual apenas os fatos vinculam o julgador, que poderá atribuir-lhes 

a qualifi cação jurídica que entender adequada ao acolhimento ou à 

rejeição do pedido, como fulcro nos brocardos iura novit curia e mihi 

factum dabo tibi ius e no art. 462 do CPC/1973.

7. Caso em que, ao tempo do julgamento do primeiro grau, 

a lide foi analisada à luz do disposto no art. 1.228, §§ 4º e 5º, do 

CC/2002, que trata da desapropriação judicial, chamada também por 

alguns doutrinadores de desapropriação por posse-trabalho ou de 

desapropriação judicial indireta, cujo instituto autoriza o magistrado, 

sem intervenção prévia de outros Poderes, a declarar a perda do 

imóvel reivindicado pelo particular em favor de considerável número 

de pessoas que, na posse ininterrupta de extensa área, por mais de 

cinco anos, houverem realizado obras e serviços de interesse social e 

econômico relevante.

8. Os conceitos abertos existentes no art. 1.228 do 

CC/2002 propiciam ao magistrado uma margem considerável de 

discricionariedade ao analisar os requisitos para a aplicação do referido 

instituto, de modo que a inversão do julgado, no ponto, demandaria o 

reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada no âmbito 

do recurso especial, em face do óbice da Súmula 7 do STJ.

9. Não se olvida a existência de julgados desta Corte de Justiça no 

sentido de que “inexiste desapossamento por parte do ente público ao 

realizar obras de infraestrutura em imóvel cuja invasão já se consolidara, 

pois a simples invasão de propriedade urbana por terceiros, mesmo 

sem ser repelida pelo Poder Público, não constitui desapropriação 

indireta” (AgRg no REsp 1.367.002/MG, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20.06.2013, DJe 

28.06.2013).

10. Situação em que tal orientação não se aplica ao caso 

estudado, pois, diante dos fatos delineados no acórdão recorrido, 

não há dúvida de que os danos causados à proprietária do imóvel 
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decorreram de atos omissivos e comissivos da administração pública, 

tendo em conta que deixou de fornecer a força policial necessária 

para o cumprimento do mandado reintegratório, ainda na fase inicial 

da invasão, permanecendo omissa quanto ao surgimento de novas 

habitações irregulares, além de ter realizado obras de infraestrutura 

no local, com o objetivo de garantir a função social da propriedade, 

circunstâncias que ocasionaram o desenvolvimento urbano da área e a 

desapropriação direta de parte do bem.

11. O Município de Rio Branco, juntamente com o Estado do 

Acre, constituem sujeitos passivos legítimos da indenização prevista 

no art. 1.228, § 5º, do CC/2002, visto que os possuidores, por serem 

hipossufi cientes, não podem arcar com o ressarcimento dos prejuízos 

sofridos pelo proprietário do imóvel (ex vi do Enunciado 308 Conselho 

da Justiça Federal).

12. Diante da procedência parcial da ação indenizatória contra 

a Fazenda Pública municipal, tem-se aplicável, além do recurso 

voluntário, o reexame necessário, razão pela qual não se vislumbra 

a alegada ofensa aos arts. 475 e 515 do CPC/1973, em face da 

reinclusão do Estado do Acre no polo passivo da demanda, por 

constituir a legitimidade ad causam matéria de ordem pública, passível 

de reconhecimento de ofício, diante do efeito translativo.

13. A solução da controvérsia exige que sejam levados em 

consideração os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e 

da segurança jurídica, em face das situações jurídicas já consolidadas 

no tempo, de modo a não piorar uma situação em relação à qual se 

busca a pacifi cação social, visto que “é fato público e notório que a área 

sob julgamento, atualmente, corresponde a pelo menos quatro bairros 

dessa cidade (Rio Branco), onde vivem milhares de famílias, as quais 

concedem função social às terras em litígio, exercendo seu direito 

fundamental social à moradia”.

14. Os critérios para a apuração do valor da justa indenização 

serão analisados na fase de liquidação de sentença, não tendo sido 

examinados pelo juízo da primeira instância, de modo que não podem 

ser apreciados pelo Tribunal de origem, tampouco por esta Corte 

Superior, sob pena de supressão de instância.

15. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, 

desprovidos.
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ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conhecer parcialmente dos recursos especiais e, nessa extensão, 

negar-lhes provimento, 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), 07 de dezembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 15.2.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Tratam os autos de recursos especiais 

interpostos por Eloysa Levy de Barbosa – Espólio, pelo Município de Rio Branco 

e pelo Estado do Acre, com fundamento nas alíneas “a” e “c”, do permissivo 

constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim 

ementado:

Civil. Apelação. Ação de reintegração de posse convertida em desapropriação 

indireta. Preliminares rejeitadas. Invasão consolidada. Intervenção. Entes públicos. 

Estadual e municipal. Desapropriação judicial indireta. Confi guração: art. 1.228, § 

4º, do Código Civil. Condenação. Estado do Acre. Inclusão no polo passivo. Apelo 

do Município de Rio Branco: improvimento. Apelação do espólio: provimento 

em parte. Honorários. Majoração adequada. Valor ínfi mo. Reexame necessário. 

Procedência parcial. Inclusão do Estado do Acre no polo passivo da lide.

1. 1ª Preliminar: Ausência de interesse recursal pela perda do objeto. 

Desapropriada pelo Poder Público parte diminuta da área objeto da demanda e 

continuando o litígio no restante do imóvel, não há falar em perda do objeto.

2. 2ª Preliminar: Nulidade processual por violação ao princípio da inércia da 

jurisdição e da estabilização da demanda. Decorre do princípio da cooperação a 

providência de conversão de ação de reintegração de posse em desapropriação 

indireta porque consolidada a invasão a ponto de impossibilitar a reintegração, 

a exigir conduta proativa do magistrado na resolução da lide. Por sua vez, 

elidida a indicada afronta ao princípio da estabilidade da demanda de vez que 

implementada a conversão antecedendo o despacho saneador, em que admitida 

a alteração objetiva da lide, desde que consentida pelo Réu, notadamente à 

ausência de prejuízo pela exclusão dos invasores do polo passivo da lide.
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3. 3ª Preliminar: Nulidade processual por violação ao princípio do devido 

processo legal e cerceamento de defesa. Descaracterizado o cerceamento de 

defesa pela devida citação do Município de Rio Branco para contestar a ação de 

desapropriação indireta, com oportunidade de deduzir toda a matéria de defesa, 

incluindo a alegada impossibilidade de conversão do pedido objeto da ação de 

reintegração em desapropriação indireta.

4. 4ª Preliminar: Nulidade processual por violação ao princípio da congruência 

e julgamento ‘extra petita’. A teoria da substanciação, adotada pelo nosso 

ordenamento jurídico considera unicamente os fatos compondo a causa de pedir 

a vincular o julgador, a teor do princípio ‘iura novit curia’. Assim, atendido o pedido 

constante da inicial considerando os mesmos fatos ali relatados e ocorridos 

durante o curso processual, nada obsta a decisão calcada em fundamento diverso 

daquele deduzido pelo Autor.

5. 5ª Preliminar: Nulidade por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da CF). 

Revestida de motivação a sentença embora com fundamento diverso daquele 

deduzido na inicial, não há razão para abordagem à tese defendida na inicial.

6. 6ª Preliminar: Nulidade da sentença atribuída à iliquidez: Carece de interesse 

processual o Réu para argüir nulidade de sentença ilíquida, a teor da Súmula 318, 

do Superior Tribunal de Justiça.

7. Mérito. Evidenciados os pressupostos inerentes, adequado o instituto da 

desapropriação judicial fundado no art. 1.228, § 4º, do Código Civil.

8. Ante a lacuna legislativa quanto ao responsável pelo pagamento da 

indenização decorrente da desapropriação judicial indireta, a matéria tornou-se 

alvo de discussão doutrinária bem como pelo Conselho da Justiça Federal.

9. Converge parte da doutrina quanto à possibilidade de inclusão do 

ente público no polo passivo da desapropriação judicial indireta, seja pela 

hipossufi ciência dos posseiros, em geral de baixa renda, bem como diante de 

sua responsabilidade como provedor dos direitos sociais (art. 6º, da Constituição 

Federal).

10. Impende estabelecer a responsabilidade comum entre o Estado do Acre 

e o Município de Rio Branco caso de imóvel urbano tendo em vista o dever 

constitucional de natureza comum relacionado a programas de moradia (art. 

23, IX, da Constituição da República) bem assim reprovável a conduta do 

governo estadual à época, incentivando a invasão e colaborando para frustrar 

a reintegração de posse, além da intervenção na área litigiosa implementando 

diversos serviços públicos.

11. A Constituição Federal preconiza exceções à regra fi xada pelo art. 100 

relacionada ao pagamento mediante sistema de precatório estabelecendo no 

art. 5º, XXIV, a necessidade de justa e prévia indenização em dinheiro, aplicável 

a qualquer espécie de desapropriação, exceto à desapropriação-confisco e à 

desapropriação-sanção.
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12. Deve a verba honorária traduzir valor de modo a não ocasionar afronta 

à lógica do razoável que, pelas peculiaridades da espécie, deve guardar 

correspondência ao valor do benefício patrimonial objeto do debate, pois em 

nome da equidade não é dado baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares 

pinaculares. Todavia, exacerbada a fi xação dos honorários advocatícios no limite 

de 10% a 20%, tendo em vista a análise dos demais critérios objetivos, adequada a 

fi xação dos honorários advocatícios em 20.000,00 (vinte mil reais).

13. Apelações voluntárias do Município de Rio Branco improvida e do Espólio 

de Eloysa Levy Barbosa: provimento parcial. Reexame necessário julgado 

procedente em parte para incluir o Estado do Acre no polo passivo da ação, em 

responsabilidade comum com o Município de Rio Branco.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ fl s. 1.521/1.527, 

1.543/1.550 e 1.581/1.592).

Nas razões do especial, o espólio de Eloysa Levy de Barbosa aponta violação 

do art. 1.228, § 5º, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao 

argumento de que a justa indenização deve refl etir o valor atual de mercado do 

imóvel desapropriado, em sua totalidade, apurado na data do efetivo pagamento 

ou da avaliação pericial.

Aduz que os prejuízos da parte recorrente não se restringiram ao momento 

em que houve a invasão das terras (convalidada pelo Poder Público), estendendo-

se, pois, ao longo de mais 20 (vinte) anos e perdurando até hoje, visto que jamais 

recebeu qualquer quantia a título de indenização.

Acrescenta que a adoção do valor de mercado não revela um enriquecimento 

sem causa do expropriado, diante da aplicação da Súmula 345 do STF, que limita 

a incidência dos juros compensatórios a partir da data do laudo, acentuando que 

a r. sentença estipulou a liquidação por arbitramento.

O Município de Rio Branco, por sua vez, alega contrariedade aos arts. 

2º, 128, 262, 264, 293, 459, 460 e 535, II, todos do Código de Processo Civil 

de 1973, bem como ao art. 1.228, §§ 4º e 5º, do Código Civil, sustentando, 

preliminarmente, que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegada 

ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, decorrente da 

indevida conversão da ação indenizatória em desapropriação judicial indireta, 

a despeito de ter sido instado a se manifestar sobre o tema em embargos de 

declaração.

Ressalta, no ponto, que a instância a quo limitou-se à análise da “conversão 

da ação reintegratória em indenizatória por desapropriação contra a Fazenda 
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Pública, porém, não se manifestara quanto a última conversão de ação 

indenizatória em (...) desapropriação judicial – novel instituto de perda da 

propriedade entre particulares (art. 1.228, §§ 4º e 5º, do CC) –, efetivada na 

ocasião da sentença” (e-STJ fl . 1.716).

Quanto ao mérito, defende a impossibilidade de conversão da ação 

possessória em indenizatória, sem que haja pedido expresso do autor da 

demanda, em face do princípio da congruência e da vedação do julgamento extra 

petita, acentuando, ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores 

da desapropriação judicial indireta, além de apontar a ocorrência de dissídio 

jurisprudencial com o entendimento fi rmado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

nos autos dos REsps 1.060.748 e 439.062.

Ao fi nal, sustenta a sua ilegitimidade passiva ad causam, visto que a ação 

possessória foi movida pela proprietária em desfavor dos posseiros, não podendo 

fazer parte o Poder Público, sem que haja a devida arguição como matéria de 

defesa ou mediante ação autônoma.

Em seu recurso especial, o Estado do Acre aponta negativa de vigência aos 

arts. 131, 475, 515 e 535, II, do CPC/1973, 1.228, §§ 4º e 5º, do Código Civil 

e 10 da Lei n. 10.257/2001. Inicialmente, afi rma que o Tribunal de origem, 

apesar de ter sido provocado por meio dos declaratórios, permaneceu omisso 

em relação à tese de ausência de interesse de agir superveniente da parte autora 

quanto ao pedido de reintegração de posse do imóvel.

Sustenta, ainda, a ocorrência de reformatio in pejus, visto que “o espólio 

de Eloysa Levy Barbosa (parte adversa ao Estado do Acre) apelou somente 

quanto à fi xação das verbas honorárias em RS 2.000.00 (dois mil reais), e o 

Município de Rio Branco, por sua vez, não pugnou em seu apelo pela eventual 

responsabilização do Estado do Acre em conjunto com a Municipalidade” 

(e-STJ fl . 1.805).

Assim, tendo sido excluído da lide e não havendo recurso das partes nesse 

ponto, entende que o Tribunal a quo, ainda que em reexame necessário, não o 

poderia ter condenado, agravando a sua situação, em desconformidade com o 

disposto na Súmula 45 do STJ.

Afi rma que, na desapropriação judicial por posse-trabalho, os possuidores 

devem participar do processo, o que não ocorreu na espécie. Defende, ainda, a 

inexistência de provas a respeito dos requisitos elencados no art. 1.228 do CC, 

bem como a impossibilidade de o Poder Público indenizar o espólio, porquanto 

nenhum ente federativo se apossou do imóvel particular, devendo o pagamento, 
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no caso, ser realizado pelos futuros proprietários.

Por fim, sustenta que, “se houve grande lapso temporal da data da 

propositura da demanda até a prolação da sentença, ao ponto de haver uma 

conversão judicial para uma ação indenizatória por desapropriação indireta e, 

ao fi nal, com a prolação da sentença, uma nova conversão para ‘desapropriação 

judicial indireta’, não haveria óbice para que fosse aplicado ao caso concreto 

o art. 10 da Lei Federal n. 10.257/2001” e, por conseguinte, “reconhecido o 

usucapião coletivo urbano das áreas invadidas” (e-STJ fl . 1.813).

Contrarrazões às e-STJ fl s. 1.636/1.652, 1.737/1.751 e 1.818/1.833.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo parcial conhecimento 

dos recursos e, nessa extensão, pelo desprovimento dos mesmos, em parecer 

assim resumido (e-STJ fl s. 1.880/1.900):

Recurso especial. Administrativo. Ação de desapropriação judicial indireta. Art. 

1.228, §§ 4º e 5º, do Código Civil. Ação de reintegração de posse convertida em 

ação indenizatória. Cabimento. Longo trâmite processual.

- Art. 535, II, do CPC. Inexistentes omissão, obscuridade ou omissão no aresto 

embargado, não há que se falar em ofensa ao art. 535, II, do CPC.

- Divergência jurisprudencial. Art. 105, III, “c”, da CF. Não conhecimento. 

Deixaram os recorrentes de indicar o dispositivo de lei violado e/ou realizar o 

devido cotejo analítico da situação fática. Parágrafo único do art. 541 do CPC.

- A pretensão acerca de suposta violação ao art. 1.228, §§ 4º e 5º, do CC, no 

tocante ao preenchimento dos requisitos autorizadores da aplicação de referido 

dispositivo, esbarra na vedação contida no enunciado da Súmula 7/STJ, pois 

demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.

- A análise acerca da violação ao art. 1.228, §§ 4º e 5º, do CC, em relação ao 

parâmetro da indenização, deve ter como melhor orientação o Enunciado n. 240 

do CJF, segundo o qual “a justa indenização a que alude o § 5º do art. 1.228 não 

tem como critério valorativo, necessariamente, a avaliação técnica lastreada no 

mercado imobiliário, sendo indevidos os juros compensatórios”.

- Violação aos arts. 2º, 128, 262, 264, 293, 459 e 460 do CPC. Em face dos 

princípios da economia e da celeridade processual, não mais sendo possível a 

devolução do bem imóvel ao proprietário, em razão da quantidade de famílias 

assentadas no imóvel e do longo trâmite processual, a conversão da ação de 

reintegração de posse em ação de desapropriação indireta não ofende os 

dispositivos invocados pelo recorrente.

- Não há se falar em violação ao art. 10 da Lei n. 10.257/2001, pois inaplicável 

na hipótese dos autos.
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- Parecer pelo parcial conhecimento e, nessa extensão, pelo não provimento 

dos recursos especiais.

Às e-STJ fl s. 1.930/1.958, Jerry Levy Barbosa e Miguel Rudy Barbosa 

Levy requereram sua habilitação como partes no presente processo. Por sua vez, 

Jimmy Barbosa Levy, às e-STJ fl s. 1.930/1.958, impugnou o referido pedido, 

ao fundamento que incumbe exclusivamente ao inventariante a representação 

judicial do espólio de Eloysa Barbosa Levy.

Instado a se manifestar, o Ministério Público emitiu parecer às e -STJ fl s. 

1.965/1.968.

Às e-STJ fl s. 1.971/1.973, indeferi o pedido de habilitação dos herdeiros.

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).

Feita tal anotação, impõe-se afastar, desde logo, a indigitada ofensa ao art. 

535 do CPC/1973, visto que a Corte a quo, no acórdão impugnado, apreciou 

fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, 

não se vislumbrando, na espécie, nenhuma contrariedade à norma invocada.

Com efeito, pelas simples leitura do acórdão recorrido, observa-se que 

o Tribunal de origem rechaçou a tese de perda superveniente do objeto da 

demanda, alegada pelo Estado de Acre, bem como a alegada ofensa aos 

princípios do devido processo legal e da ampla defesa, decorrente da conversão 

da ação de reintegração de posse em indenizatória por desapropriação, arguida 

pelo ente municipal.

Por oportuno, transcrevo os fundamentos expendidos pela Corte a quo, em 

relação às aludidas preliminares (e-STJ fl s. 1.486/1.489):

Alega o ente Apelante que a desapropriação da área objeto da ação de 

reintegração de posse, confi gura a perda do objeto da demanda, a ensejar a extinção 

da ação sem resolução de mérito.
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Todavia, no caso em exame, implementada a invasão em uma vasta extensão 

de terra localizada na “Fazenda Nemaia” e no “Seringal Belo Jardim”, áreas 

contíguas de propriedade da Autora, somente desapropriada pelo Estado do 

Acre uma parte da Fazenda Nemaia (50 hectares), tal possibilitou o assentamento 

de aproximadamente 800 (oitocentas) famílias, originando o hoje denominado 

“Bairro Santa Inês”, a teor do Decreto Governamental (fl s. 292 e 293 dos autos), 

permanecendo em litígio parte da “Fazenda Nemaia” bem como do antigo 

“Seringal Belo Jardim”, razão disso, afasto a preliminar de perda superveniente do 

objeto.

(...)

No que tange à preliminar propriamente dita, assegurando o Município de 

Rio Branco inadequada a conversão da ação reintegratória de ofi cio em ação de 

indenização por desapropriação indireta, penso que não assiste razão ao ente 

público Apelante. Senão vejamos:

Consabido que o nascedouro da ação originária deste recurso decorreu de 

ação de reintegração de posse, todavia, durante o curso processual, sem que, de 

fato implementada a pretendida reintegração. A propósito, durante o trâmite, 

consolidada a invasão de tal monta que impossibilitou a reintegração, motivo 

pelo qual convertida a ação em indenização por desapropriação indireta pelo 

magistrado condutor do feito à época, adstrito à intervenção dos entes públicos 

na área com obras de infraestrutura.

Em verdade, a meu pensar, adstrito o magistrado ao princípio da cooperação, 

cada vez mais observado no direito moderno, mais difundido em países europeus 

- Alemanha e Portugal - ante a dinâmica exigida dos procedimentos processuais 

no alcance e busca da adequada tutela jurisdicional, a exigir do magistrado 

conduta proativa.

(...)

Deve o magistrado, pois, atuar em conjunto com as partes na busca da 

resolução da lide, não signifi cando qualquer afronta ao princípio da inércia da 

jurisdição, sobretudo na espécie em exame, dado que o juiz condutor do feito 

transformou a ação durante o seu curso e determinou à Autora readequar a 

petição inicial - não readaptando por conta própria - atento ao princípio da 

efi ciência e celeridade processual. Razão disso, não há falar em violação aos arts. 

2º, 128 e 262, todos do Código de Processo Civil, até porque, da decisão que 

converteu a ação em indenização por desapropriação indireta cabível recurso 

pela parte Autora, que também vislumbrou na conversão a melhor solução ao 

litígio, assentindo.

(...)

Também suscita o ente público a preliminar de nulidade processual por violação 

ao principio do devido processo legal e do cerceamento de defesa do Recorrente.
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Decorre dos autos que o Estado do Acre e o Município de Rio Branco não 

fi guravam no polo passivo da ação originária - reintegração de posse - razão 

porque não intimados da decisão que converteu em ação de indenização por 

desapropriação indireta.

Todavia, iniciada outra espécie de ação em desfavor dos entes públicos, 

restaram devidamente citados para apresentar contestação, momento adequado 

para deduzir toda a matéria de defesa, como de fato ocorreu, refutando, inclusive, 

a possibilidade de conversão, de ofício, da ação pelo magistrado condutor do 

feito à época, objeto de aferição na sentença ora recorrida, razão porque, não há 

falar em violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Registre-se que, consoante entendimento jurisprudencial pacífi co, o órgão 

julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos levantados 

pelas partes para expressar a sua convicção, notadamente quando encontrar 

motivação sufi ciente ao deslinde da causa.

Nesse sentido: AgRg no AREsp 750.650/RJ, relator Ministro Humberto 

Martins, Órgão Julgador T2 – Segunda Turma, DJe 30.09.2015 e AgRg no 

AREsp 493.652/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Órgão Julgador T1 – 

Primeira Turma, DJe 20.06.2014.

No que diz respeito aos arts. 262, 264, 293 e 459 do Código de Processo 

Civil/1973, observa-se que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre 

o disposto nos aludidos dispositivos, tampouco foram objeto dos embargos 

de declaração de e-STJ fl s. 1.530/1.537, circunstância que atrai a aplicação da 

Súmula 211 do STJ.

Outrossim, o Município de Rio Branco não desenvolveu, nas razões do 

recurso especial, argumento sufi ciente para demonstrar de que modo esses 

comandos normativos teriam sido violados, circunstância que também atrai o 

óbice da Súmula 284 do STF.

Quanto à suposta ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC/1973, sustenta o ente 

municipal a impossibilidade de transformar uma ação reivindicatória em ação 

de indenização por meio de inovação do pleito inicial e de prolação de sentença, 

em favor do autor, de natureza diversa da pleiteada.

Analisando tal argumento, extrai-se dos autos que Eloysa Levy Barbosa, 

já falecida, propôs ação de reintegração de posse, em abril de 1991, em face 

do esbulho praticado por várias pessoas nos imóveis denominados “Fazenda 

Nemaia” e “Seringal Belo Jardim”.
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Nesse mesmo ano, o Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco grau 

deferiu o pedido de liminar, ordenando a expedição de mandado reintegratório 

(e-STJ fl s. 65/66). Em 1997, diante da impossibilidade prática para cumprimento 

da ordem judicial, visto que a parte autora não mais detinha a posse do imóvel, o 

Magistrado a quo converteu a ação em ordinária de indenização (desapropriação 

indireta), determinando, na oportunidade, que a autora emendasse a inicial para 

providenciar a citação do Estado do Acre e do Município de Rio Branco (e-STJ 

fl s. 599/606).

A parte autora, cumprindo o comando judicial, adaptou a petição inicial e 

pleiteou a citação dos entes públicos para, querendo, contestarem, tendo os réus 

apresentado as respectivas impugnações.

Posteriormente, os autos foram redistribuídos à 1ª Vara da da Fazenda 

Pública de Rio Branco, que, ao sanear o feito, assim decidiu (e-STJ fls. 

804/805):

Os novos réus admitidos no processo ofereceram resposta às fl s. 481/509 e 

511/534, tendo o Município de Rio Branco contestado a decisão que converteu 

a ação possessória em ordinária de indenização, afi rmando a nulidade do novo 

feito, iniciado de ofício, tendo como peça defl agradora uma inicial de cujo teor 

não consta o pedido de indenização.

Ao apreciar a alegação de nulidade, anoto que o princípio da estabilização do 

processo (CPC, art. 264) veda a modifi cação do pedido, da causa de pedir e das 

partes, salvo com o consentimento do réu e antes do saneamento do processo.

No caso concreto, não houve violação ao mencionado princípio, pois os autos 

evidenciam que os primitivos réus (Pedro Nogueira e outros) concordaram com as 

referidas modifi cações, o que ocorreu antes da decisão de saneamento.

Com efeito, publicada a decisão que converteu a ação, fl uiu livremente o prazo 

recursal. Para os autores e os primitivos réus, a partir da publicação no Diário da 

Justiça. Para o Estado do Acre c Município de Rio Branco, a partir da citação.

O Juiz de primeiro grau, ao sentenciar, entendeu que os fatos narrados nos 

autos se amoldam ao tipo normativo previsto no art. 1.228, § 4º, do Código 

Civil e, em consequência, condenou o Município de Rio Branco a indenizar a 

autora “Eloysa Levy de Barbosa, em virtude desapropriação judicial da Fazenda 

Nemaia e parte do Seringal Belo Jardim (...), excluída (sic) as frações de terras 

vendidas pela autora ou desapropriadas pelo Poder Público, a serem mensurados 

e valorados em sede de liquidação de sentença por arbitramento”, julgando 

extinto o feito, sem resolução do mérito, “em relação ao Estado do Acre, Pedro 
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Nogueira e outros, todos qualifi cados na prefacial desta demanda” (e-STJ fl . 

1.218).

Por oportuno, cumpre ressaltar que a demora na tramitação do processo, 

alçando mais de 20 décadas, deveu-se à existência de uma infi nidade de atos 

processuais praticados nos autos e de vários fatos ocorridos no período, os 

quais se encontram bem delineados no acórdão recorrido, in verbis (e-STJ fl s. 

1.483/1.485):

Decorre dos autos que, em abril de 1991, Eloysa Levy Barbosa manejou Ação de 

Reintegração de Posse alegando esbulho de suas propriedades Fazenda Nemaia 

e Seringal Belo Jardim em desfavor dos invasores e, no mesmo mês deferida a 

liminar reintegratória (fl s. 64/65), todavia, suspenso o cumprimento tendo em 

vista a avocação do processo pela e. Senhora Desembargadora Miracele Lopes 

Borges, então Presidente do Tribunal de Justiça, sob a justifi cativa de necessidade 

de conhecimento dos fatos, notadamente em face de suposta violência quando 

do cumprimento do mandado (confundido o processo com outro em curso na 

mesma unidade judiciária quanto ao mesmo tema), por diversas vezes postulou 

a Autora a continuidade da diligência objetivando a reintegração de posse, sem 

êxito, apesar do deferimento da liminar.

Também segundo os autos, após a audiência de justifi cação, o magistrado 

condutor do feito asseriu a existência dos requisitos e determinou nova expedição 

de mandado reintegratório, sem cumprimento, tendo em vista a ausência de força 

policial necessária (informações de fl . 236). No inicio do ano de 1993, decorre 

dos autos, ainda sem cumprimento o mandado judicial reintegratório, então 

consolidada e intensifi cada, loteada a área pelos invasores e postas unidades à 

venda, inclusive, anunciadas em classifi cados de jornais locais (fl s. 247, 331, 336, 

338, 340 e 342).

Ocorre que, em 07 de junho de 1993, o Estado do Acre desapropriou parte 

da Fazenda “Nemaia”, totalizando aproximadamente 800 lotes para abrigar os 

invasores - local posteriormente denominado Bairro “Santa Ines”. Não obstante, 

o processo permaneceu aguardando despacho de mero expediente durante 

mais de um ano (fl . 297), ensejando a continuidade da invasão nos entornos da 

área desapropriada, ressurgindo a antiga problemática, notadamente em face 

de notícias ao tempo veiculadas de que o governador Romildo Magalhães teria 

comprado toda a área do seringal Belo Jardim objetivando regularizar a situação 

dos invasores (periódico de fl . 632).

Em novo despacho, desta feita proferido somente em 22.02.1996, que 

concedeu vista’ dos autos à Autora, esta reiterou o pedido reintegratório, 

entretanto, somente em julho de 1996 obteve deferimento ao pedido proibitório 

em seu favor (fls. 487/488) e, o respectivo mandado judicial adimplido em 

16.01.1997, em afronta ao Acórdão n. 737 desta Câmara Cível, que determinara a 
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renovação do mandado de reintegração de posse (fl s. 570/576).

Redistribuídos os autos à 1ª Vara Cível (1997) após declínio de competência 

pelo Juízo de Registros Públicos, adveio a conversão do pedido de ação 

possessória em desapropriação indireta, considerando a existência de serviços 

públicos no local bem como a impossibilidade de cumprimento da reintegração 

de posse, ante o avançado estado da invasão (fls. 598/605), sendo à Autora 

possibilitado readequar a petição inicial, excluindo os invasores do polo passivo 

da ação, desta feita com a inclusão do Estado do Acre e do Município de Rio 

Branco.

Na seqüência (1997), o Município de Rio Branco ajuizou ação de desapropriação 

de parte da área, que originou o atual bairro “Mauri Sérgio” (fl s. 701 e seguintes) 

e, somente em 2001 realizada perícia no local, dando conta da implantação de 

todos os serviços público essenciais na área, alguns pelo Estado do Acre, outros 

pelo Município de Rio Branco, com avaliação do imóvel objeto da ação em R$ 

63.618.969,66 (sessenta e três milhões, seiscentos e dezoito mil, novecentos 

e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos). Entretanto, em 2004, esta 

Câmara Cível declarou a suspeição do perito - servidor do Município de Rio 

Branco - a teor do Acórdão n. 2.788 (fl s. 1.008 a 1.023).

Devolvidos os autos à primeira instância, somente em agosto de 2007 - três 

anos depois - determinada a nomeação de um novo expert, seguiu-se posterior 

extinção do processo sem resolução de mérito pela magistrada condutora 

do feito atendo-se à folha de recolhimento pela Autora do valor integral dos 

honorários do perito (fl s. 1.103/1.104), alterada tal decisão nesta instância, em 

decisão monocrática de minha relatoria, asserindo que a conduta da Autora não 

ensejaria a extinção processual, mas, unicamente a desconsideração da prova 

pericial (fl s. 1.165/1.166) e, determinado o prosseguimento do feito, adveio a 

sentença ora recorrida.

Assim, em resumo: (a) a invasão da área ocorreu no ano 1990; (b) a liminar 

de reintegração de posse pleiteada na exordial foi deferida em 17.04.1991, 

mas o mandado não foi cumprido, em virtude da avocação do processo, por 

equívoco, do então Presidente do Tribunal de origem; c) após a audiência de 

justifi cação, expediu-se novo mandado reinvidicatório, sem cumprimento, ante 

a ausência de força polícial para acompanhar a diligência, d) em 7 de junho de 

1993, o Estado do Acre desapropriou parte da Fazenda “Nemaia” e delimitou 

aproximadamente 800 lotes para abrigar os invasores; e) o processo permaneceu 

aguardando despacho de mero expediente por mais de 1(um) ano, o que ensejou 

a continuidade da invasão nos entornos da área desapropriada; f ) reiterado 

o pedido de reintegração da posse, a medida foi deferida somente em julho 

de 1996, sendo o respectivo mandado judicial cumprido em 16.01.1997, em 
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afronta ao Acórdão n. 737 da Corte de origem; g) após um série de declinações 

de competência, em 30 de junho de 1997, o Juiz de primeiro grau converteu 

o pedido de ação possessória em desapropriação indireta, determinando 

que a autora emendasse a inicial; h) posteriormente, o Município de Rio 

Branco ajuizou ação de desapropriação de parte da área, que originou o atual 

bairro “Mauri Sérgio”. i) realizada a perícia, no ano de 2001, constatou-se a 

implementação de vários serviços públicos na localidade; g) anulado o laudo 

pericial, por suspeição do expert, em agosto de 2007, o magistrado a quo proferiu 

decisão em que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito. Tal decisum foi 

reformado pelo Tribunal de origem, advindo dele a sentença ora atacada.

O histórico dos fatos acima mencionados demostra a particularidade destes 

autos, de modo a justifi car a decisão interlocutória do julgador monocrático, que 

converteu, de ofício, a ação de reintegração de posse em ação de indenização 

(desapropriação indireta).

Ora, não se pode penalizar a parte autora, que, a despeito de ter conseguido 

a ordem judicial de reintegração desde 1991, encontra-se privada de suas terras 

até hoje, ou seja, há mais de 2 (duas) décadas, aguardando todo o andamento 

do processo sem que tenha sido adotada qualquer medida concreta para obstar 

a constante invasão do seu imóvel, seja por falta de força policial, seja pelos 

inúmeros incidentes processuais ocorridos nos autos e em decorrência da 

ocupação coletiva consolidada na área.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da 

possibilidade de conversão da ação possessória em indenizatória (desapropriação 

indireta), em respeito aos princípios da celeridade e economia processuais, a fi m 

de assegurar ao particular tutela alternativa equivalente (no caso, perdas e danos) 

à pleiteada inicialmente (restituição do bem).

Nesse sentido:

Administrativo, Civil e Processual Civil. Desapropriação indireta. Conversão de 

ação possessória em ação indenizatória. Possibilidade. Precedentes do STJ. Juros 

compensatórios. Percentual. Súmula 618/STF. MP 1.577/1997. Art. 543-C, do CPC. 

Recurso submetido ao regime de repetitivos. Juros moratórios. Decreto-Lei n. 

3.365/1941. Art. 15-B. Ausência de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356/STJ.

1. A ação possessória pode ser convertida em indenizatória em decorrência dos 

princípios da celeridade e economia processual. (Precedentes: REsp 983.721/RN, Rel. 

Min. Teori Albino Zavascki, DJ 04.02.2009; REsp 439.062/GO, Rel. Min. José Delgado, 

DJ 03.02.2003).
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2. O sistema processual é informado pelo princípio da instrumentalidade 

das formas, de modo que somente a nulidade que sacrifi ca os fi ns de justiça do 

processo deve ser declarada (pas des nullités sans grief).

3. In casu, o juízo de primeira instância, aplicando os princípios da economia e 

celeridade processual, converteu a ação de reintegração de posse em desapropriação 

indireta ao constatar a impossibilidade da execução da medida liminar de 

reintegração - em razão da quantidade de famílias assentadas no imóvel - intimando 

o réu acerca da medida interlocutória, para apresentar nova contestação.

4. O Recurso Especial não é servil ao exame de questões que demandam o 

revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face do óbice erigido 

pela Súmula 07/STJ.

5. In casu, o Tribunal local analisou a questão sub examine - esbulho pelo 

Município na propriedade dos autores - à luz do contexto fático-probatório 

engendrado nos autos, consoante se infere do voto condutor do acórdão 

hostilizado, litteris: “Quanto ao mérito, convém assegurar que a prova dos autos 

afirma uma invasão do Município de Fortaleza ao terreno em disputa e, por 

consequência, outra invasão de inúmeras famílias aconteceu, caracterizando a 

desapropriação indireta, que certamente deve ser indenizada. A perícia de fl s. 116 

esclarece que o imóvel foi ocupado em toda a sua extensão, o que é confi rmado 

pela certidão dos oficiais de justiça de fls. 31/v. Registre-se que o Município 

de Fortaleza não realizou defesa de mérito, limitando-se a impugnar supostos 

defeitos processuais”. (fl . 315)

(...)

13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente 

provido, tão-somente para fi xar os juros compensatórios e moratórios nos termos 

acima delineados. (REsp 1.075.856/CE, Relator Ministro Luiz Fux, Órgão Julgador 

T1 - Primeira Turma, DJe 05.08.2009). (Grifos acrescidos).

Processo Civil e Administrativo. Violação ao art. 535 do CPC. Não ocorrência. 

Ação de reintegração de posse. Inviabilidade. Bem afetado ao serviço público. 

Desapropriação indireta. Conversão.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a 

controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do 

recorrente.

2. Trata-se de ação reintegratória ajuizada contra a Comlurb/RJ com a 

fi nalidade de recuperar a posse de imóveis contratualmente cedidos ao ente da 

administração indireta por tempo determinado.

3. A instância ordinária atestou que os imóveis estão afetados ao serviço 

público - servindo de aterro sanitário -, sendo, portanto, inviável a pretensão 

reintegratória.
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4. Com a ocupação e a destinação do bem ao serviço público fi ca caracterizada 

a desapropriação indireta, remanescendo ao autor a buscar da indenização 

por danos, que no caso envolve responsabilidade de cunho contratual e 

extracontratual.

5. A jurisprudência desta Eg. Corte e do STF, com fundamento nos princípios da 

economia e celeridade além da tutela das obrigações de fazer, não fazer e entregar 

coisa certa distinta de dinheiro, consagrou a orientação de que é possível que a ação 

reintegratória seja convertida em ação de indenização por desapropriação indireta.

6. Na espécie, havendo pedido, é possível que a ação reintegratória seja 

convertida em ação de indenização em respeito aos princípios da celeridade e 

economia processuais.

7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.060.924/RJ, Relator Ministro 

Castro Meira, T2 - Segunda Turma, DJe 11.11.2009) (Grifos acrescidos).

Com efeito, as obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa certa fundadas 

em título judicial ensejam a aplicação de tutela específi ca, na forma do art. 461, 

§ 1º, do CPC/1973, sendo totalmente cabível a conversão em perdas e danos 

para a obtenção de resultado prático correspondente, quando situação fática 

consolidada no curso da ação exigir a devida proteção jurisdicional.

Em reforço, veja-se:

Processual Civil e Civil. Recurso especial. Ação de reintegração de posse. 

Conversão em perdas e danos. Impossibilidade de cumprimento da tutela 

específi ca. Arts. Analisados: 461, 461-A e 931 do CPC.

1. Ação de reintegração de posse ajuizada em 9.10.2007. Recurso especial 

concluso ao Gabinete em 4.6.2012. 2. Demanda em que se pretende a retomada 

de bem objeto de arrendamento mercantil, em razão do inadimplemento 

contratual.

2. Após a reforma operada pela Lei n. 10.444/2002, o sistema processual deve 

ser relido e interpretado à luz da efetividade da tutela jurisdicional.

3. Nos termos do art. 461, § 1º, do CPC, verificada a impossibilidade de 

cumprimento da obrigação específi ca, objeto da ação, é possível a conversão em 

perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de 

cumprimento de sentença.

4. Na hipótese dos autos, a alegação de perda do bem, suscitada em 

contestação, abre o contraditório, de forma que deve o juiz apreciar a real 

impossibilidade prática de cumprimento da tutela específica, bem como as 

eventuais excludentes de responsabilidade quanto às perdas e danos.

5. Negado provimento ao recurso especial. (REsp 1.358.726/RJ, Relator Ministra 

Nancy Andrighi, Órgão Julgador T3 - Terceira Turma, DJe 20.05.2014)
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Nesse passo, a conversão operada na espécie não confi gura julgamento 

ultra petita ou extra petita, ainda que não tenha havido pedido explícito nesse 

sentido, diante da impossibilidade prática de devolução da posse à autora, 

sendo descabido o ajuizamento de outra ação quando uma parte do imóvel já 

foi afetada ao domínio público, mediante apossamento administrativo e a outra 

restante foi ocupada de forma precária por inúmeras famílias com a intervenção 

do Município e do Estado, que implementaram toda a infraestrutura básica na 

área sub judice.

Outrossim, também não há falar em violação ao princípio da congruência, 

devendo ser aplicada, no caso, a teoria da substanciação, segundo a qual apenas 

os fatos vinculam o julgador, que poderá atribuir-lhes a qualifi cação jurídica 

que entender adequada ao acolhimento ou à rejeição do pedido, como fruto dos 

brocardos iura novit curia e mihi factum dabo tibi ius.

Aliás, é o que preceitua o art. 462 do CPC/1973: “Se, depois da propositura 

da ação, algum fato constitutivo, modifi cativo ou extintivo do direito infl uir no 

julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a 

requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.”

Conclui-se, portanto, que a conversão em comento é consequência lógica 

da impossibilidade de devolução do imóvel à autora, sendo desimportante o 

fato de não ter havido pedido sucessivo/cumulado na exordial ou arguição pelos 

possuidores (réus na ação reivindicatória), em sede de contestação, quanto à 

possibilidade de indenização pela perda da posse.

Mutatis mutandis, colho, ainda, o seguinte julgado:

Conversão da obrigação em perdas e danos. Condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais. Decisão extra petita. Não ocorrência.

1. Conforme esclareceu a nobre julgadora na decisão que julgou parcialmente 

procedente a ação concedendo ao recorrente indenização moral, ficou 

devidamente evidenciado no pedido do autor que na sua pretensão encontra-se 

incluída a condenação da ré em perdas e danos.

2. Comentando acerca do sentido de perdas e danos ensina Rizzatto Nunes 

que a expressão há de ser entendida como danos materiais (emergentes e lucros 

cessantes) e morais (Curso de Direito do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2008, fl s. 

259).

3. Com efeito, cumpre ressaltar que a obrigatória adstrição do julgador ao 

pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância 

dos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e 

iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito).



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

374

4. Ademais, o entendimento do STJ é fi rme no sentido de que os pedidos 

formulados pelas partes devem ser analisados por uma interpretação lógico-

sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da 

relação jurídica posta em exame.

5. Recurso Especial provido. (REsp 1.645.223/SP, Relator Ministro Herman 

Benjamin, Órgão Julgador T2 - Segunda Turma, DJe 18.04.2017)

Agravo interno no recurso especial. Direito Civil e Processual Civil. Ação 

indenizatória. Desídia de advogado que resultou no não conhecimento de 

recurso. Cerceamento de defesa. Denunciação da lide. Julgamento extra petita. 

Legitimidade passiva. Nexo casual. Dano moral da pessoa jurídica. Valor da 

indenização. Teoria da perda da chance. Agravo não provido.

(...)

6. Não há julgamento extra petita quando o julgador, atendo-se aos fatos 

narrados (causa de pedir próxima) empresta-lhes qualificação jurídica não 

indicada expressamente pela parte (causa de pedir remota). Vige, nesses casos, 

a máxima segundo a qual o juiz, conhecendo a causa, deve aplicar o direito à 

espécie, consagrada na Súmula n. 456 do STF, no art. 257 do RISTJ e também nos 

brocardos iura novit curia e da mihi factum dabo tibi jus.

(...)

8. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.364.494/SP, Relator Ministro 

Moura Ribeiro, Órgão Julgador T3 - Terceira Turma, DJe 17.04.2017)

Impõe-se anotar, por fim, que não houve nenhum prejuízo aos entes 

públicos, visto que, após a autora emendar a peça vestibular, o magistrado a quo 

oportunizou aos réus o direito de impugnar a decisão de conversão da ação, ou 

seja, do dever de indenizar o valor do imóvel.

Diante desse contexto, a solução da controvérsia exige que sejam levados 

em consideração os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 

segurança jurídica, em face das situações jurídicas já consolidadas no tempo, 

de modo a não piorar uma situação em relação à qual se busca a pacifi cação 

social, visto que “é fato público e notório que a área sob julgamento, atualmente, 

corresponde a pelo menos quatro bairros dessa cidade (Rio Branco), onde 

vivem milhares de famílias, as quais concedem função social às terras em litígio, 

exercendo seu direito fundamental social à moradia” (cf. sentença – e-STJ fl . 

1.200).

No que tange à alínea “c” do permissivo constitucional, observa-se que o 

dissídio jurisprudencial não foi analiticamente demonstrado de acordo com 

os arts. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC/1973, visto 

que não se comprovou a identidade ou a similitude fática entre os acórdãos 
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paradigmas (REsps 1.060.748 e 439.062) e o recorrido, bem como as teses 

jurídicas contrastantes, de modo a demonstrar a alegada interpretação oposta.

Ademais, quando do julgamento do feito na 1ª instância, já estava em 

vigor o Código Civil de 2002, sendo o tema analisado à luz do disposto no art. 

1.228, §§ 4º e 5º, do CC/2002, que trata da desapropriação judicial, também 

chamada por alguns doutrinadores de desapropriação por posse-trabalho ou 

desapropriação judicial indireta, cujo instituto autoriza o magistrado a declarar 

a perda do imóvel reivindicado pelo particular em favor de considerável número 

de pessoas que, na posse ininterrupta de extensa área, por mais de cinco anos, 

houverem realizado obras e serviços de interesse social e econômico relevante.

O art. 1.228, §§ 4º e 5º, do Código Civil de 2002, possui a seguinte 

redação:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, 

e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente o possua ou 

detenha.

(...)

§ 4º. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado 

consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco 

anos, de considerável número de pessoas, e estas nelas houverem realizado, em 

conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse 

social e econômico relevante.

§ 5º. No caso do parágrafo antecedente, o juiz fi xará a justa indenização devida 

ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do 

imóvel em nome dos possuidores.

Como se vê, o § 4º do art. 1.228 do CC/2002 contém conceitos abertos que 

propiciam ao magistrado uma margem considerável de discricionariedade ao 

analisar os requisitos para a aplicação do referido instituto, como, por exemplo, 

os termos “considerável número de pessoas”, “extensa área”, “obras e serviços de 

interesse social”, de modo que o seu reexame demandaria a incursão no conjunto 

fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso especial, em face do 

óbice da Súmula 7 do STJ.

Noutro giro, quanto à alegada ilegitimidade do Estado e do Município 

para fi gurar no polo passivo da demanda, melhor sorte não tem os recorrentes.

Não se olvida que a existência de julgados desta Corte de Justiça no 

sentido de que “inexiste desapossamento por parte do ente público ao realizar 
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obras de infraestrutura em imóvel cuja invasão já se consolidara, pois a simples 

invasão de propriedade urbana por terceiros, mesmo sem ser repelida pelo Poder 

Público, não constitui desapropriação indireta. Precedentes: REsp 1.041.693/RJ, 

Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 3.11.2009, DJe 2.2.2010; 

AgRg no AREsp 18.092/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, julgado em 20.3.2012, DJe 28.3.2012” (AgRg no REsp 1.367.002/

MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

20.06.2013, DJe 28.06.2013).

Tal orientação, contudo, não se aplica à hipótese dos autos.

Ora, não há como negar, diante dos fatos delineados no acórdão recorrido, 

que os danos causados à proprietária do imóvel decorreram de atos omissivos 

e comissivos da administração pública, tanto na esfera estadual quanto na 

municipal, respeitadas as atribuições específi cas de cada ente da federação, tendo 

em conta que deixou de fornecer a força policial necessária para o cumprimento 

do mandado reintegratório, permanecendo omissa quanto ao surgimento de 

novas habitações irregulares, além de ter realizado obras de infraestrutura no 

local, com o objetivo de garantir a função social da propriedade, circunstâncias 

que ocasionaram o desenvolvimento urbano da área e a desapropriação direta de 

parte do imóvel.

Assim, rejeito a preliminar suscitada, uma vez que o Município de Rio 

Branco, juntamente com o Estado do Acre constituem sujeitos passivos 

legítimos da indenização prevista no art. 1.228, § 5º, do CC/2002, visto que 

os possuidores, por serem pessoas hipossufi cientes, não podem arcar com o 

ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo proprietário do imóvel.

Sobre o tema, o Conselho da Justiça Federal editou o Enunciado 308, 

reconhecendo a possibilidade de pagamento da indenização pela Administração, 

com o seguinte conteúdo: “A justa indenização devida ao proprietário em caso 

de desapropriação judicial (art. 1.228, § 5º) somente deverá ser suportada pela 

Administração Pública no contexto das políticas públicas de reforma urbana ou 

agrária, em se tratando de possuidores de baixa renda e desde que tenha havido 

intervenção daquela nos termos da lei processual. Não sendo os possuidores de 

baixa renda, aplica-se a orientação do Enunciado 84 da I Jornada de Direito 

Civil”, circunstância registrada pelo Tribunal de origem (cf. e-STJ fl . 1.499).

No que diz respeito à suposta reformatio in pejus, o Estado do Acre alega 

que o Tribunal de origem, ao reincluí-lo no polo passivo da demanda, agravou 

a sua situação, visto que “o espólio de Eloysa Levy Barbosa (parte adversa ao 
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Estado do Acre) apelou somente quanto à fi xação das verbas honorárias em RS 

2.000.00 (dois mil reais), e o Município de Rio Branco, por sua vez, não pugnou 

em seu apelo pela eventual responsabilização do Estado do Acre em conjunto 

com a Municipalidade” (e-STJ fl . 1.805).

No ponto, o Tribunal de origem afastou a aludia preliminar, pelos seguintes 

fundamentos (e-STJ fl s. 1.501/1.503):

Indaga-se: e o Estado, não teria qualquer possibilidade de fi gurar no polo passivo 

destas demandas? Embora poucos doutrinadores discorram acerca do tema, entendo 

possível a responsabilidade conjunta com a municipalidade ou a União, a depender 

da localização do imóvel - urbano ou rural - tendo em vista o dever constitucional 

imposto de forma comum aos três entes federativos quanto aos programas de 

moradia, a teor do art. 23, IX, da Constituição Federal.

(...)

Destarte, o Município de Rio Branco deve fi gurar no polo passivo da demanda, 

entretanto, a indenização deve ser efetivada em rateio com o Estado do Acre, 

notadamente pelas circunstâncias do caso em exame, cujas práticas políticas 

ao tempo vivenciadas pelo Poder Executivo Estadual consistiram em incentivo à 

permanência dos invasores na propriedade e colaboraram com a frustração das 

medidas de reintegração de posse em favor da Autora.

Sobreleva, na espécie, que a exclusão do Estado do Acre do polo passivo da 

demanda pelo magistrado sentenciante restou calcada unicamente na isenção de 

responsabilidade indenizatória pelos atos dos representantes do Poder Judiciário 

no retardo do cumprimento de suas decisões, inexistindo na sentença qualquer 

manifestação quanto a conduta administrativa do Poder Executivo, razão pela 

qual voto pela reinclusão do Estado do Acre no polo passivo da demanda para 

efeito de custeio, na forma de rateio, da indenização com o Município de Rio 

Branco, pelos motivos delineados.

Ademais, não somente o Município de Rio Branco realizou intervenções e serviços 

públicos na área da invasão, consoante resposta aos quesitos pelo perito do juízo 

- afi rmando a existência no local de praticamente todos os serviços necessários ao 

bem estar de uma sociedade, listando: energia elétrica - fornecida pela Eletroacre; 

abastecimento de água - antes pela concessionária Estadual (SANACRE) e hoje 

pela municipal (SAERB); coleta de lixo urbano, afeta ao Município de Rio Branco; 

abertura e pavimentação de ruas, pela Empresa Municipal de Urbanização de Rio 

Branco - EMURB; escolas e postos de saúde estaduais e municipais, além de postos da 

secretaria da fazenda (estadual) e policiamento ostensivo prestado pelo Estado do 

Acre. (fl . 834)

Todavia, extraio dos autos, notadamente da bem lançada sentença ora 

recorrida que, fundada a condenação na desapropriação judicial indireta, prevista 

no art. 1.228, §§ 4º e 5º, do Código Civil de 2002, resultou desconsiderada a 
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hipótese de desapropriação indireta relatada na inicial, embora institutos com 

pressupostos e contornos legais diversos, razão porque desnecessário a aferição 

dos requisitos do apossamento administrativo quando calcada a sentença na 

desapropriação judicial indireta, razão porque afasto o mencionado arrazoado 

que tenho por prejudicado.

Mas, somente ad argumentandum, anoto que o Município de Rio Branco 

assegura que sua intervenção na área ocorreu somente em meados de 1997, 

após consolidada a invasão. Não obstante, tal assertiva não guarda sintonia com 

algumas das provas dos autos, a exemplo do texto da Lei Municipal datada de 

23.09.1993, que denomina de Bairro Areial a área localizada nas imediações da BR 

317, ou seja, nomeia bairro localizado nos lindes da propriedade invadida (fl . 642).

(...)

Assim, no ponto, voto pela inclusão do Estado do Acre no polo passivo da 

ação com o objetivo de rateio do valor da indenização com o ente municipal, de 

forma a elidir metade da obrigação inicial, razão disso, tenho como insufi ciente o 

arrazoado para a reforma da sentença. (Grifos acrescidos).

Primeiramente, observa-se que o entendimento adotado no acórdão 

hostilizado coaduna-se com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não 

há falar em reformatio in pejus nas questões de ordem pública, passíveis de 

reconhecimento de ofício, diante do efeito translativo da remessa necessária.

Ilustrativamente:

Processual Civil. Tributário. Interesse processual. Matéria de ordem pública. 

Reexame necessário. Devido enfrentamento da tese. Necessidade. Omissão 

confi gurada. Retorno dos autos.

1. O acórdão recorrido incorreu em efetiva violação ao art. 535, inciso II, 

do Código de Processo Civil, pois o ente estadual suscitou omissão atinente 

à ausência de interesse de agir do contribuinte, visto que este teria aderido a 

programa de parcelamento.

2. O Tribunal deixou de analisar o tema suscitado por entender que a matéria 

estaria preclusa, pois confi guraria inovação recursal vedada pelo princípio do 

tantum devolutum quantum apelatum.

3. Contudo, a jurisprudência do STJ é fi rme no sentido de que a matéria relativa 

às condições da ação - legitimidade, interesse processual (interesse de agir) e 

possibilidade jurídica do pedido -, por confi gurarem matéria de ordem pública, 

comportam apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando, 

portanto, sujeitas à preclusão.

4. Outrossim, o amplo efeito devolutivo da remessa necessária mitiga 

o princípio tantum devolutum quantum appelatum, uma vez que não limita o 
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conhecimento do Tribunal a quo à matéria efetivamente impugnada no recurso 

de apelação pelo ente público. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 

1.444.360/SE, Relator Ministro Humberto Martins, T2 - Segunda Turma, DJe 

22.05.2014)

Recurso especial. Processual Civil. Administrativo. Permissão de transporte 

coletivo. Revogação de ato que concedia a exploração de linha de ônibus no 

período diurno. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

(...)

2. Não se confi gura julgamento fora do pedido se o Tribunal, em sede de 

reexame necessário, manifesta-se acerca de questão abordada na sentença e 

esta não extrapola os limites em que a lide foi proposta. Por outro lado, a remessa 

ofi cial faz com que o Tribunal possa apreciar todas as questões suscitadas pelas 

partes, pelo Ministério Público e pelos demais interessados. Isso ocorre porque, 

além da devolutividade das questões decididas pelo juiz singular, no reexame 

necessário, há ocorrência também do efeito translativo, segundo o qual as 

matérias de ordem pública e as questões suscitadas e discutidas no processo, 

ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro, devem ser objeto de 

análise no duplo grau de jurisdição. (...)

8. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido, apenas 

para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (REsp 

808.381/RJ, Relator Ministra Denise Arruda, Órgão Julgador T1 - Primeira Turma, 

DJe 11.02.2009)

Ainda que assim não fosse, como bem ressaltou a Corte a quo, a sentença 

foi submetida a reexame necessário em virtude da sucumbência do Município 

de Rio Branco, condenado sozinho ao pagamento da indenização à parte autora, 

decorrente da desapropriação judicial indireta (e-STJ fl s. 1.590).

No ponto, consignou que, “quando do reexame por este órgão colegiado, 

entendeu que a responsabilidade pelo pagamento da indenização deveria ser 

objeto de rateio entre o Município de Rio Branco e o Estado do Acre, de modo 

que não ocorreu o agravamento da situação da Fazenda Pública como um todo, 

mas adequação no polo passivo da demanda, questão de ordem pública em se 

tratando de legitimidade ad causam, decorrente do efeito translativo do reexame 

necessário” (e-STJ fl . 1.591).

Assim, havendo procedência parcial da ação contra a Fazenda Pública 

municipal, tem-se aplicável, além do recurso voluntário, o reexame necessário, 

razão pela qual não se vislumbra a alegada ofensa aos arts. 475 e 515 do 

CPC/1973, em face da reinclusão do Estado do Acre no polo passivo da 

demanda, por constituir a legitimidade ad causam matéria de ordem pública.
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Relativamente ao art. 10 da Lei n. 10.257/2001, dessume-se claramente 

das razões do recurso especial do Estado que o recorrente não se insurgiu contra 

todos os fundamentos do acórdão hostilizado, deixando incólume fundamentos 

aptos e sufi cientes, por si sós, para manter o julgado, especifi camente os contidos 

na ocasião do julgamento dos declaratórios (e-STJ fl . 1.590). Nesse contexto, 

incidem na espécie as Súmulas 283 e 284 do STF.

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão ora 

ventilada com base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-

probatório constante nos autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso 

especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.

Por fi m, passo a analisar o recurso do particular, que se insurge tão somente 

quanto aos critérios de avaliação do imóvel, objetivando que a justa indenização 

seja calculada sobre o valor atual de mercado do bem desapropriado, em sua 

totalidade, apurado na data do efetivo pagamento ou da avaliação pericial.

Consoante o disposto no art. 1.228, § 5º, do CC/2002, o magistrado 

deverá fi xar o valor da justa indenização que será devida ao proprietário e, uma 

vez tendo este recebido a indenização (justo preço), valerá a sentença como 

título para o competente registro do imóvel em nome dos possuidores.

De notar, ainda, que o art. 228, caput, do CC preceitua que o “proprietário 

tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder 

de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. Por sua vez, o § 1º do 

aludido diploma legal dispõe que “o direito de propriedade deve ser exercido 

em consonância com as suas fi nalidades econômicas e sociais e de modo que 

sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a fl ora, 

a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e 

artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas”.

Por fi m, o § 3 º estabelece que “o proprietário pode ser privado da coisa, nos 

casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, 

bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente”.

Ressalte-se que a Carta Magna, de um lado, assegura o direito de 

propriedade (art. 5º, XXII) e, de outro, determina que o bem deverá atender “a 

sua função social” (art. 5º, XXIII). Como se vê, o proprietário tem obrigações 

sociais, podendo perder a propriedade se não usá-la em benefício da comunidade.

Sob esses primas, as instâncias ordinárias excluíram do cálculo da 

indenização as benfeitorias realizadas pelos posseiros no imóvel, bem 

como as melhorias urbanas efetivadas pelo Poder Público, a fi m de evitar o 
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enriquecimento ilícito do proprietário, que não cumpriu com a função social da 

propriedade.

Quanto aos parâmetros para o cálculo da indenização, o Tribunal de 

origem não emitiu juízo de valor sobre o tema, limitando-se a citar o Enunciado 

240 do Conselho da Justiça Federal, editado na III Jornada de Direito Civil 

(“A justa indenização a que alude o parágrafo 5º do art. 1.228 não tem como 

critério valorativo, necessariamente, a avaliação técnica lastreada no mercado 

imobiliário, sendo indevidos os juros compensatórios”), sob o fundamento de 

que a quantia devida ainda será objeto de liquidação de sentença. Veja-se (e-STJ 

fl s. 1.524/1.525):

Alega o Embargante a hipótese de omissão de vez que o acórdão ter-se-ia 

reportado aos termos da sentença, sem que esta tenha especifi cado qualquer 

parâmetro para a arbitragem do valor indenizatório, a teor do excerto do acórdão 

ora Embargado, in verbis:

...Todavia, o cálculo do valor justo indenizatório na espécie deve ser 

implementado em observância às restrições impostas na sentença com 

a supressão de todas as benfeitorias realizadas no bem pela coletividade, 

inclusive os gastos do Poder Público com melhorias urbanas, afastando 

o arbitramento pelo valor de mercado, pois, diversamente, ocasionaria 

enriquecimento ilícito ao proprietário, que aproveitar-se-ia do trabalho 

alheio na propriedade que anteriormente não atendia sua função social.

Ocorre que a deliberação relativa ao valor indenizatório consignou a devida 

observância às restrições constantes da sentença, portanto, adstrita à exclusão 

da área já desapropriada pelo Estado do Acre e aquelas comercializadas pelo 

proprietário, que devem ser excluídas da avaliação.

Ademais, embora não tenha o magistrado sentenciante fi xado parâmetros acerca 

do cálculo do valor indenizatório, o Acórdão ora Embargado o fez no que tange à 

exclusão das benfeitorias realizadas pelos posseiros bem como pelo poder público 

relacionadas às obras de infraestrutura urbana na área objeto do litígio, possibilitada 

a inclusão de tal critério tendo em vista a sujeição da sentença ao duplo grau de 

jurisdição, inclusive, aderindo o Embargante à mencionada conclusão, consoante 

afi rmou nas razões dos Embargos.

Tocante à suposta contradição entre o Acórdão embargado e Súmulas 

dos Tribunais Superiores, concernente à incidência de juros compensatórios 

sobre o valor a ser arbitrado em sede de liquidação de sentença, realço que tal 

contradição refoge àquela prevista no art. 535, do Código de Processo Civil como 

ensejadora dos Embargos de Declaração, qual seja contradição interna, entre os 

fundamentos e a conclusão do próprio julgado.
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Na verdade, pretende o Embargante o reexame da matéria, em face de alegado 

error in judicando, inadequado em sede de Embargos Declaratórios.

Ademais, neste aspecto, adequado esclarecer que o acórdão objeto dos 

declaratórios não deliberou quanto á exclusão de juros compensatórios quando 

do cálculo da indenização, até porque tal matéria refoge ao objeto da discussão 

nos autos de vez que o magistrado sentenciante optou por remeter a sentença à 

fase de liquidação para a fi xação do valor indenizatório.

A propósito, nesta instância, quando enfrentado o argumento do Município 

de Rio Branco acerca do impacto fi nanceiro a ser gerado no orçamento municipal 

pela condenação, restou ponderado que esta espécie de expropriação, diferente 

das demais, não necessariamente seria indenizada pelo atual valor de mercado do 

imóvel, reportando ao Enunciado n. 240, da III Jornada de Direito Civil, do Conselho 

da Justiça Federal, segundo o qual a justa indenização não tem como critério 

valorativo, necessariamente, a avaliação técnica lastreada em mercado imobiliário, 

ainda assinalando indevidos os juros compensatórios.

Todavia, o Acórdão ora embargado não fixou parâmetros para o cálculo do 

valor indenizatório, que será fi xado pelo magistrado de primeiro grau em sede de 

liquidação quando do arbitramento da quantia indenizatória, momento em que 

adequado deduzir eventuais insurgências pelas partes mediante interposição de 

Agravo de Instrumento. (Grifos acrescidos).

Assim, não tendo sido analisado ordinariamente os critérios para a 

apuração do valor da indenização, a questão não pode ser apreciada por esta 

Corte Superior, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto, conheço, em parte, dos recursos especiais e, nessa extensão, 

nego-lhes provimento.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.586.950-RS (2016/0049204-1)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Relator para o acórdão: Ministro Gurgel de Faria

Recorrente: Companhia Zaff ari Comércio e Indústria

Advogados: Fábio Canazaro - RS046621

Renata Bernaud - RS081118

Recorrido: Fazenda Nacional
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EMENTA

Tributário. PIS e COFINS. Receitas fi nanceiras. Incidência. 

Alíquotas. Redução e majoração por ato do Executivo. Lei n. 

10.865/2004. Possibilidade.

1. A controvérsia a respeito da incidência das contribuições 

sociais PIS e COFINS sobre as receitas fi nanceiras está superada 

desde o advento da EC n. 20/1998, que deu nova redação ao art. 195, 

II, “b”, da CF/1988.

2. Em face da referida modifi cação, foram editadas as Leis n. 

10.637/2002 e 10.833/2003, as quais defi niram como base de cálculo 

o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas 

pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou 

classifi cação contábil.

3. As contribuições ao PIS e à COFINS, de acordo com as Leis n. 

10.637/2002 e 10.833/2003, incidem sobre todas as receitas auferidas 

por pessoa jurídica, com alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente.

4. No ano de 2004, entrou em vigor a Lei n. 10.865/2004, que 

autorizou o Poder Executivo a reduzir ou restabelecer as alíquotas 

sobre as receitas fi nanceiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao 

regime não cumulativo, de modo que a redução ou o restabelecimento 

poderiam ocorrer até os percentuais especifi cados no art. 8º da referida 

Lei.

5. O Decreto n. 5.164/2004 reduziu a zero as alíquotas da 

Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes sobre as 

receitas fi nanceiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime 

de incidência não cumulativa das referidas contribuições.

6. O Decreto n. 5.442/2005 manteve a redução das alíquotas 

a zero, inclusive as operações realizadas para fi ns de hedge, tendo 

sido revogado pelo Decreto n. 8.426/2015, com vigência a partir de 

1º.07.2015, que passou a fi xá-las em 0,65% e 4%, respectivamente.

7. Hipótese em que se discute a legalidade da revogação da 

alíquota zero, prevista no art. 1° do Decreto n. 5.442/2005, do PIS 

e da COFINS sobre receitas fi nanceiras pelo art. 1º do Decreto n. 

8.426/2015.
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8. Considerada a constitucionalidade da Lei n. 10.865/2004, 

permite-se ao Poder Executivo tanto reduzir quanto restabelecer 

alíquotas do PIS/COFINS sobre as receitas fi nanceiras das pessoas 

jurídicas, sendo certo que tanto os decretos que reduziram a alíquota 

para zero quanto o Decreto n. 8.426/2015, que as restabeleceu em 

patamar inferior ao permitido pelas Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, 

agiram dentro do limite previsto na legislação, não havendo que se 

falar em ilegalidade.

9. O art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004 autoriza o Poder 

Executivo a reduzir ou restabelecer as alíquotas nos percentuais 

delimitados na própria Lei, da forma que, considerada legal a 

permissão dada ao administrador para reduzir tributos, também deve 

ser admitido o seu restabelecimento, pois não se pode compartimentar 

o próprio dispositivo legal para fi ns de manter a tributação com base 

em redução indevida.

10. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

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

Gonçalves, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Relator e Regina Helena 

Costa (voto-vista), negar provimento ao recurso especial nos termos do voto-

vista do Sr. Ministro Gurgel de Faria, que lavrará o acórdão. Votaram com o Sr. 

Ministro Gurgel de Faria (voto-vista) os Srs. Ministros Benedito Gonçalves 

(voto-vista) e Sérgio Kukina.

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

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 9.10.2017

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Após o bem lançado voto do Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, resolvi pedir vista dos autos para melhor exame da 

controvérsia.
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Os autos dão conta que a Companhia Zaff ari Comércio e Indústria impetrou 

mandado de segurança contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil de Porto 

Alegre, requerendo a concessão da segurança para não recolher as contribuições 

ao PIS e à COFINS sobre receitas fi nanceiras, com o reconhecimento de 

ilegalidade e inconstitucionalidade das disposições do Decreto n. 8.426/2015, 

que restabeleceu as alíquotas daquelas exações.

O MM. Juiz Federal denegou a ordem (e-STJ fl s. 58/62).

Interposta apelação, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso nos 

termos do acórdão assim ementado (e-STJ fl . 137):

Tributário. PIS e COFINS. EC n. 20/98. Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Base 

de cálculo. Totalidade das receitas auferidas. Decreto n. 8.426/2015. Princípio da 

legalidade. Ausência de violação. Regime não cumulativo. Regramento legal.

1. A base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS é o faturamento mensal, assim 

entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente 

de sua denominação ou classificação contábil - conceito que se encontra 

plenamente válido, tendo em vista que amparado pela redação do art. 195, I, da 

CF, conferida pela EC n. 20/98. Assim, as receitas fi nanceiras estão incluídas na 

base de cálculo das referidas contribuições.

2. O Decreto n. 8.426/2015 não se mostra ofensivo ao princípio da legalidade, 

eis que não se trata de instituição ou majoração de tributo, e sim de redução e 

posterior restabelecimento, dentro dos limites indicados na própria lei (art. 27, § 

2º, da Lei n. 10.865/2004), das alíquotas de contribuição para o PIS e COFINS sobre 

as receitas fi nanceiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não 

cumulativo.

3. O regime não cumulativo do PIS e da COFINS foi relegado à disciplina 

infraconstitucional, sendo de observância facultativa. Logo, a lei pode estabelecer 

as despesas que serão passíveis de gerar créditos, bem como modifi car o regime, 

introduzindo novas hipóteses de creditamento ou revogando outras, pois não 

existe direito adquirido a determinado regime legal.

Seguiu-se, então, recurso especial, no qual a recorrente defende que houve 

violação aos seguintes dispositivos legais: arts. 1º, § 1º e 3º, V, das Leis n. 

10.637/2002 e 10.833/2003, 12 do Decreto-Lei n. 1.598/1977 e 97 e 7º do 

CTN. Sustenta que o objetivo do apelo extremo é ver “reconhecida a ilegalidade 

do art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, o qual autoriza que a Administração 

Tributária da União exija as contribuições sociais PIS e COFINS sobre as 

receitas fi nanceiras” (e-STJ fl . 153).

Alega que o legislador quis tributar, na verdade, com as referidas 

contribuições, as receitas brutas, ou seja, aquelas auferidas no exercício da 

atividade empresarial e não as receitas de cunho fi nanceiro. Sustenta que é 
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impossível, com base nas Leis n. 10.637/2002, 10.833/2003 e no art. 12 do 

Decreto-Lei n. 1.598/1977, a exigência do PIS e da COFINS sobre as receitas 

fi nanceiras, realizada pelo Decreto n. 8.426/2015, uma vez que o Executivo, 

ao editar tal ato normativo, ultrapassou os limites defi nidos pela legislação 

ordinária que regula tais contribuições, tributando acima da base de cálculo 

permitida, qual seja, a receita bruta.

Além disso, a recorrente aponta que o art. 1º do Decreto n. 8.426/2015 é 

ilegal frente ao disposto no art. 97 do CTN, ao fundamento de que somente a 

lei pode majorar tributo, defi nir o seu fato gerador, fi xar a alíquota e a sua base 

de cálculo, bem como tornar o tributo mais oneroso. Defende que as Leis n. 

10.637/2002 e 10.833/2003 não defi nem a obtenção de receita fi nanceira como 

fato gerador. Argumenta, ainda, que “não é apenas o Decreto n. 8.426/2015, 

que é inválido sob o ponto de vista da legislação federal – o § 2º do art. 27 da 

Lei n. 10.865/2004 – incorre no mesmo vício: é ilegal, por outorgar espécie de 

‘competência’ para a defi nição de alíquotas das contribuições PIS e COFINS ao 

Executivo, sem respaldo legal – sem regra no Código Tributário Nacional que 

autorizasse o legislador da União a assim proceder” (e-STJ fl . 157).

Derradeiramente, alega violação ao art. 7º do CTN em razão de a 

competência tributária ser indelegável e, portanto, não poderia ter sido passada 

ao Executivo através do art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004, para a fi xação de 

alíquotas do PIS e da COFINS.

Requer o provimento do recurso especial para que seja reconhecida a 

ilegalidade do art. 1º do Decreto n. 8.426/2015 em relação à exigência das 

contribuições ao PIS e a COFINS sobre as receitas fi nanceiras.

Em contrarrazões, a União (Fazenda Nacional) requer o desprovimento do 

recurso. Assevera que a base de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento 

mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua denominação ou classifi cação contábil, conceito que 

se encontra válido, pois amparado pelo art. 195, I, da CF/1988. Defende que as 

receitas fi nanceiras estão incluídas na base de cálculo das referidas contribuições.

Sustenta, ainda, que o Decreto n. 8.426/2015 não viola o princípio da 

legalidade, uma vez que não se trata de instituição ou majoração de tributos, 

mas de redução e posterior restabelecimento, dentro dos limites fi xados pelo art. 

27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004.

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso 

especial (e-STJ fl s. 229/234).

Pois bem.
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Examino a possibilidade de conhecimento do recurso.

O voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal a quo consignou que 

(e-STJ fl s. 131/133):

Autorização constitucional e legal para exigência das contribuições sobre receitas 

fi nanceiras. Ao contrário do que afi rma a apelante, a exigência das contribuições 

sobre receitas financeiras encontra sustentação na Constituição Federal e na 

legislação de regência.

Certo é que os argumentos expostos nas razões de apelo se encontram superados 

a partir do advento da Emenda Constitucional n. 20/98, a qual deu nova redação 

ao art. 195, inciso I, da Constituição Federal, trazendo a previsão de incidência 

da contribuição social sobre a receita ou o faturamento das empresas, ou seja, 

estabeleceu-se uma nova base jurídico-tributária constitucional, mais abrangente 

que a anterior, para que as normas infralegais regulamentassem a base de cálculo 

dos tributos em comento.

Já com amparo nessa nova previsão, foram editadas as Leis 10.637/2002 e 

10.833/2003, que defi niram como fato gerador do PIS e da COFINS “o faturamento 

mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua denominação ou classificação contábil”, salvo as 

hipóteses previstas pelas próprias leis.

Nesse sentido:

Tributário. Contribuições sociais destinadas ao custeio da seguridade social. 

COFINS. Base de cálculo. “Faturamento” e “receita bruta”. Lei Complementar n. 

70/1991 e Leis 9.718/1998, 10.637/2002 e 10.833/2003. Defi nição de faturamento 

que observa regimes normativos diversos.

1. A base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS é o faturamento, hodiernamente 

compreendido como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua denominação ou classifi cação contábil, vale dizer: 

a receita bruta da venda de bens e serviços, nas operações em conta própria ou 

alheia, e todas as demais receitas auferidas (artigo 1º, caput e § 1º, das Leis n. 

10.637/2002 e 10.8333/2003, editadas sob a égide da Emenda Constitucional n. 

20/98).

(...) 6. Entrementes, em 30 de dezembro de 2002 e 29 de dezembro de 2003, 

foram editadas, respectivamente, as Leis n. 10.637 e 10.833, já sob a égide da 

Emenda Constitucional n. 20/98, as quais elegeram como base de cálculo das 

exações em tela o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas 

auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou 

classificação contábil (artigo 1º, caput), sobejando certo que, nos aludidos 

diplomas legais, estabeleceu-se ainda que o total das receitas compreende a 

receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou 

alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica (artigo 1º, § 1º).

(STJ, AgRg no Ag 1.239.175/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado 

em 11.05.2010, DJe 25.05.2010).
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Assim, não havendo dispositivo legal excepcionando as despesas fi nanceiras, 

elas estão validamente incluídas na base de cálculo do tributo, já que confi guram 

modalidade de receita auferida pela pessoa jurídica.

Redução e restabelecimento das alíquotas por decreto.

No ponto, o julgador singular afastou as teses da impetrante de maneira 

bem acertada e fundamentada, razão pela qual transcrevo trecho da decisão, 

adotando seus argumentos como razões de decidir:

Com base na autorização conferida pelo § 2º do art. 27 da Lei n. 10.865/2004, o 

Poder Executivo, através do Decreto n. 5.164/2004, reduziu para zero as alíquotas 

do PIS/COFINS sobre as receitas fi nanceiras. Essa redução para zero foi mantida 

pelo Decreto n. 5.442/2005.

A partir de 01 de julho de 2015, o Decreto n. 5.442/2005 foi revogado pelo 

Decreto n. 8.426/2015, cujo art. 1º dispôs:

Art. 1º Ficam restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por 

cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da Contribuição 

para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

- COFINS incidentes sobre receitas fi nanceiras, inclusive decorrentes de operações 

realizadas para fi ns de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime 

de apuração não-cumulativa das referidas contribuições.

Ou seja, a partir de 01 de julho de 2015 as receitas fi nanceiras tornaram a fi car 

sujeitas às alíquotas de PIS/COFINS, porém com percentuais diferenciados - e 

reduzidos - em relação às demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.

O art. 150, I, da Constituição Federal, veda “exigir ou aumentar tributo sem lei 

que o estabeleça”, e com detalhamento no art. 97 do CTN, esse princípio exige que 

a lei, formalmente considerada, defi na todos os aspectos substanciais dos tributos, 

suas hipóteses material, espacial e temporal, sujeição passiva e a quantifi cação do 

dever tributário (alíquota e base de cálculo) - defi na, portanto, todos os elementos 

capazes de fazer nascer uma obrigação tributária válida. “A legalidade tributária 

não se conforma com a mera autorização de lei para cobrança de tributos; requer-se 

que a própria lei defi na todos os aspectos pertinentes ao fato gerador, necessários 

à quantifi cação do tributo devido em cada situação concreta que venha a espelhar 

a situação hipotética descrita na lei” (Direito Tributário Brasileiro, Luciano Amaro, 

Saraiva, 16ª ed., p. 134).

O princípio da legalidade - e respectiva tipicidade, que exige uma definição 

taxativa e completa dos elementos essenciais da obrigação tributária - foi atendido 

na medida em que as contribuições tinham as suas alíquotas e respectivas bases de 

cálculos defi nidas em lei (Leis 10.637/2002 e 10.833/2003).

[...]

Se por força do princípio da legalidade, apenas para argumentar, o Decreto 

não pudesse restabelecer as alíquotas, também deve-se concluir que o 

mesmo instrumento normativo não poderia reduzi-las para zero. Com isto, as 
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contribuições sempre deveriam ter sido recolhidas sobre as receitas fi nanceiras e 

com as alíquotas previstas na lei, ou seja, de 1,65% para o PIS e 7,6% da COFINS. 

Em outras palavras, o acolhimento da pretensão não autorizaria a apuração das 

contribuições com a alíquota zero, porque também fi xada em Decreto, mas sim 

com as alíquotas previstas nas respectivas leis.

Não havendo, portanto, alíquotas defi nidas por ato infralegal, é legítima a 

fi xação, pelo art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, das alíquotas previstas em lei.

Com efeito, o Decreto n. 8.426/2015 não se mostra ofensivo ao princípio da 

legalidade, eis que este não instituiu ou majorou tributo, mas apenas restabeleceu, 

dentro dos limites indicados na própria lei (art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004), as 

alíquotas de contribuição para PIS e COFINS sobre as receitas fi nanceiras auferidas 

pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo. Trata-se de situação 

diversa e plenamente válida de ser operada mediante decreto, tanto é que, em 

momento anterior, a redução da alíquota a zero havia sido efetivada também 

mediante ato infralegal.

Como se vê dos excertos transcritos, a Corte de origem decidiu que as 

receitas fi nanceiras estão incluídas nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, 

realizando interpretação do conceito de faturamento previsto no art. 195, I, “b”, 

da CF, e que o restabelecimento da alíquota por meio de Decreto não viola o 

princípio da legalidade, disposto no art. 150, I, da CF.

Realizado o exame da matéria sob enfoque eminentemente constitucional, 

não cabe ao Superior Tribunal de Justiça o exame da controvérsia, já que 

incorreria em usurpação de competência do STF.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

Tributário. Agravo regimental no agravo em recurso especial. IPTU. Isenção. 

Área desapropriada. Matéria decidida pelo Tribunal de origem sob o enfoque 

eminentemente constitucional. Impossibilidade de análise.

1. Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em 

fundamentos eminentemente constitucionais, escapando sua revisão, assim, à 

competência desta Corte em sede de recurso especial.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 537.171/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 09.09.2014, DJe 16.09.2014).

Processual Civil e Administrativo. Servidor público federal. Legitimidade ativa. 

Ente sindical. Ilegitimidade do sindicato com base nos princípios da unicidade 

sindical e especificidade. Fundamentação exclusivamente constitucional. 

Dispositivos legais genéricos. Defi ciência de fundamentação. Súmula 284/STF. 

Violação dos arts. 458, II, e 535, II, do CPC. Inexistência. Honorários advocatícios. 

Revisão. Impossibilidade. Súmula 7 do STJ.
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[...]

2. O Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, ao entendimento de que 

o recorrente careceria de legitimidade ativa para representar os substituídos 

em juízo, tendo em vista os princípios da unicidade sindical e da especifi cidade, 

uma vez que os servidores em questão já seriam representados naquela base 

territorial por sindicato “mais específi co”, adotou fundamentação exclusivamente 

constitucional, não cabendo seu exame em sede de recurso especial, uma vez que 

se admite apenas a apreciação de questões referentes à interpretação de normas 

infraconstitucionais. [...]

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.562.749/RS, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17.03.2016, DJe 22.03.2016).

Além disso, quanto à alegada infringência ao art. 97 do CTN, a 

jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a violação a tal dispositivo 

legal não pode ser examinada por esta Corte Superior, uma vez que apenas 

replica preceito constitucional disposto no art. 150, I, da CF/1988.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

Processual Civil. Tributário. Contribuição para financiamento de benefícios 

previdenciários. Município. Ausência de omissão. Art. 535 do CPC. Reexame de 

provas. Súmula 7 do STJ. Falta de prequestionamento. Art. 97 do CTN. Reprodução 

de dispositivo constitucional. Competência do STF. Alteração. Alíquota. SAT. Fator 

Acidentário de Prevenção - FAP. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do 

Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente 

a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. É inviável 

ao STJ apreciar ofensa aos artigos da Carta Magna, uma vez que compete 

exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal o exame de violação a dispositivo 

da Constituição da República, nos termos do seu art. 102, III, “a”. 3. A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a análise da 

alteração de alíquota da contribuição ao SAT, em função do Fator Acidentário 

de Prevenção (FAP), por norma constante de ato infralegal, é estritamente de 

natureza constitucional. Precedentes: AgRg no REsp 1.484.761/BA, Rel. Ministro 

Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18.12.2014, AgRg no REsp 1.290.475/RS, Rel. 

Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10.3.2015 e AgRg no REsp 

1.330.220/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10.3.2015. 

4. O Superior Tribunal de Justiça fi rmou o entendimento de que não cabe Recurso 

Especial fundado em violação a dispositivo infraconstitucional que repete preceito 

constitucional. No caso, o art. 97 do CTN é reprodução do princípio da legalidade, 

expresso no art. 150, I, da Constituição Federal. 5. A indicada afronta dos arts. 165 e 

458 do CPC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de 

valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser 

inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados 
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não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos 

de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, 

na espécie, a Súmula 211/STJ. 6. O Tribunal de origem consignou que houve a 

correta divulgação dos dados utilizados para fi ns do cálculo do SAT. A revisão 

desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da 

Súmula 7/STJ. AgRg no REsp 1.497.300/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda 

Turma, DJe 10.06.2015, AgRg no AgRg no REsp 1.494.653/PE, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.5.2015, AgRg no REsp 1.460.694/PE, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.10.2014, AgRg no REsp 

1.422.783/PB, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.2.2014 

e AgRg no Ag 1.405.275/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

1º.9.2011. 7. Recurso Especial não conhecido (REsp 1.593.992/RS Recurso Especial 

2016/0089709-7 Relator(a) Ministro Herman Benjamin (1132) Órgão Julgador T2 

- Segunda Turma Data do Julgamento 14.06.2016 Data da Publicação/Fonte DJe 

05.09.2016).

Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Contribuição previdenciária. Riscos Ambientais do Trabalho - RAT. Fixação de 

alíquota por regulamentação da autoridade administrativa. Violação do princípio 

da legalidade. Art. 97 do CTN. Fundamentação eminentemente constitucional. 

Apreciação pelo STJ. Impossibilidade. 1. O acórdão a quo, ao decidir controvérsia 

relativa à graduação da alíquota do RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) realizada 

por meio de ato infralegal, assentou-se especifi camente com base no art. 97 do CTN, 

o qual, segundo jurisprudência do STJ, reproduz norma encartada no art. 150, I, 

Constituição Federal, de modo que o recurso especial é inviável, sob pena de usurpar-

se a competência do STF. 2. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 

691.842/PE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2015/0068025-0 

Relator(a) Ministro Benedito Gonçalves (1142) Órgão Julgador T1 - Primeira Turma 

Data do Julgamento 23.06.2015 Data da Publicação/Fonte DJe 04.08.2015), (Grifos 

acrescidos).

Portanto, a meu sentir, considero que devemos nos ater ao que foi decidido 

pelo Tribunal a quo e, pelo que pude verifi car, toda a discussão restringiu-se 

ao enfoque constitucional, não cabendo ao STJ, portanto, debruçar-se sobre a 

matéria.

Só poderíamos partir para a discussão levantada pelos eminentes Ministros 

Napoleão Nunes Maia Filho e Regina Helena Costa – os quais entendem que 

a discussão se restringe a aferir se o Decreto está de acordo com o disposto na 

Lei n. 10.865/2004 – se ultrapassássemos o óbice de que a matéria foi decidida 

unicamente sob fundamento constitucional, o que, a meu ver, não pode ser 

realizado.
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Ante o exposto, voto, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso 

especial.

RELATÓRIO

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

Especial interposto pela Companhia Zaffari Comércio e Indústria, com 

fundamento na alínea a do art. 105, III da Constituição Federal, contra acórdão 

proferido pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 4a. Região, assim resumido:

Tributário. PIS e COFINS. EC 20/98. Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Base de 

cálculo. Totalidade das receitas auferidas. Decreto n. 8.426/2015. Princípio da 

legalidade. Ausência de violação. Regime não cumulativo. Regramento legal.

1. A base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS é o faturamento mensal, assim 

entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente 

de sua denominação ou classificação contábil - conceito que se encontra 

plenamente válido, tendo em vista que amparado pela redação do art. 195, I, da 

CF, conferida pela EC 20/98. Assim, as receitas fi nanceiras estão incluídas na base 

de cálculo das referidas contribuições.

2. O Decreto n. 8.426/2015 não se mostra ofensivo ao princípio da legalidade, 

eis que não se trata de instituição ou majoração de tributo, e sim de redução e 

posterior restabelecimento, dentro dos limites indicados na própria lei (art. 27, § 

2º, da Lei n. 10.865/2004), das alíquotas de contribuição para o PIS e COFINS sobre 

as receitas fi nanceiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não 

cumulativo.

3. O regime não cumulativo do PIS e da COFINS foi relegado à disciplina 

infraconstitucional, sendo de observância facultativa. Logo, a lei pode estabelecer 

as despesas que serão passíveis de gerar créditos, bem como modifi car o regime, 

introduzindo novas hipóteses de creditamento ou revogando outras, pois não 

existe direito adquirido a determinado regime legal.

2. Originariamente, a Recorrente impetrou Mandado de Segurança que 

buscava reconhecer a invalidade da cobrança do PIS e COFINS sobre as 

receitas fi nanceiras, instituída pelo Decreto n. 8.426/2015, sob o argumento de 

violação a dispositivos da Constituição, bem como, em face disso, determinar 

à Autoridade Coatora que deixasse de exigir as Contribuições sobre aquela 

espécie de receita.

3. O Juízo de 1º grau denegou a segurança pleiteada. Este, entendeu que, 

em decorrência do art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, apenas, se aumentou 
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as alíquotas das contribuições sobre as receitas fi nanceiras. Ademais, restou 

compreendido que o princípio da legalidade teria sido devidamente atendido, 

uma vez que as contribuições tinham as suas alíquotas (gerais) e respectivas 

bases de cálculos defi nidas em Lei (Leis 10.637/2002 e 10.833/2003). Assim, 

ressaltou, a decisão, que os Decretos anteriores não interferiram nos elementos 

essenciais do tributo, pois não inovaram na ordem jurídica. Por fi m, o Magistrado 

concluiu que não houve violação à regra da não cumulatividade.

4. A sentença foi objeto de Apelação; contudo, o egrégio TRF da 4a. 

Região negou provimento ao recurso.

5. Nas razões do seu Apelo Nobre, a Recorrente alega violação dos arts. 

1º, §§ 1º e 3º, V das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, 12 do Decreto-Lei n. 

1.598/1977, 97 e 7º do CTN, aduzindo que o PIS e a COFINS cuja regra de 

competência consta dos artigos 239 e 195, I, b, da CF/1988, não incidem sobre receita 

fi nanceira; incidem sobre receita bruta, conceito defi nido, como fazem referência as 

Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, no art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/1977 (fl s. 

155); e o art. 1º do Decreto n. 8.426/2015 viola, também, o art. 97 do CTN, já que 

exige tributo (e o aumenta, de zero para 4,65%), por ato do Executivo (fl s.156).

6. Contrarrazões da União apresentadas às fl s. 188/195. O recurso foi 

admitido na origem (fl s. 211).

7. O Ministério Público Federal, em parecer subscrito pela ilustre 

Subprocuradora-Geral da República Darcy Santana Vitobello, manifestou-se nos 

termos da seguinte ementa:

PIS e COFINS. Bases de cálculo. Inclusão das receitas fi nanceiras e alteração da 

alíquota por decreto Art. 97 do CTN. Reprodução do princípio da legalidade tributária. 

Acórdão com fundamentos eminentemente constitucionais. Competência do STF. 

Pelo não conhecimento do recurso.

8. É o relatório.

VOTO VENCIDO

Tributário. PIS/COFINS não cumulativo sobre receitas 

fi nanceiras. Comando constitucional que restringe ou limita o poder 

normativo do legislador tributário. Impossibilidade de incidência. 

Parecer do MPF pelo desprovimento do recurso. Recurso especial 

conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido, autorizada a 

compensação do indébito.
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1. A Lei n. 9.718/1998 dispunha, outrora, ser o faturamento a 

base de cálculo do PIS/COFINS, sendo este equiparado à receita 

bruta da pessoa jurídica, ex vi dos seus arts. 2º e 3º Este último estava 

acompanhado do § 1º, segundo o qual se entende por receita bruta a 

totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes 

o tipo de atividade por ela exercida e a classifi cação contábil adotada 

para as receitas.

2. O STF declarou ser inconstitucional o alargamento do conceito 

de faturamento empreendido pelo art. 3º, § 1º da Lei n. 9.718/1998 

(RREE 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG), uma 

vez que o faturamento (ou receita bruta) envolve somente a venda de 

mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, não alcançando 

as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. Essa é a defi nição ou 

o conceito de faturamento, segundo a superior orientação do STF.

3. A EC 20/98 inseriu, porém, no texto constitucional nova base 

de cálculo para o PIS/COFINS, que, assim, nos termos do art. 195, I, b 

da CF, passou a contar com duas hipóteses, a saber: (i) a receita ou (ii) 

o faturamento, expressando uma circunstância alternativa e não, como 

se vê, uma circunstância aditiva, sendo esse aspecto essencial para a 

correta apreensão da consistência da questão; não é lícito ao legislador 

infraconstitucional tomar o conceito de receita pelo de faturamento, 

ou vice-versa dada a proibição constante do art. 110 do CTN.

4. Em que pese a referida Emenda, a incidência do PIS/

COFINS sobre receitas fi nanceiras continuou impossibilitada, pois 

o legislador ordinário pretendeu tributá-los com fundamento na 

mesma sistemática utilizada pela Lei n. 9.718/1998, qual seja, a partir 

da extensão do conceito de faturamento, equiparando-o à totalidade 

das receitas, quaisquer que sejam, ou embutindo esta naquele, o que 

não é possível, tendo em vista a interpretação conferida pelo STF ao 

conceito de faturamento (ou receita bruta), o qual abrange, apenas, a 

venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços.

5. Ao editar as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador 

ordinário deixou de observar a dicção utilizada no art. 195, I, b da 

CF, que, além do faturamento, passou a admitir, também, como base 

de cálculo, a receita, mas alternativamente, como dito, não havendo 

confusão ou qualquer equiparação entre eles, nem cumulatividade.
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6. A alternatividade positivada pela EC 20/98 (receita ou 

faturamento) criou a necessidade de opção (eleição ou escolha) do 

legislador infraconstitucional por uma das alternativas de bases de 

cálculo, não lhe sendo lícito, porém, a cumulação ou a apreensão de 

uma como sendo a outra, ou vice versa, tal como ocorreu nas Leis 

10.637/2002 e 10.833/2003.

7. O advento da Lei n. 10.865/2004, que em tese, permite ao 

Executivo reduzir e restabelecer a fi xação de alíquotas do PIS e da 

COFINS sobre a receita fi nanceira, vai além do previsto na norma 

constitucional, que apenas prevê a autorização para incidência do PIS/

COFINS sobre a receita bruta ou faturamento, e não sobre receita 

fi nanceira, que não integra nenhum desses conceitos

8. O aumento da alíquota de tributos não regulatórios pela via 

expedita e administrativa de Decretos Executivos ofende acintosamente 

a regra áurea da estrita legalidade tributária, entendida, como sempre 

foi, como princípio tutelar dos direitos do contribuinte; assim, a 

aceitação de redução de alíquota de tributo por ato administrativo não 

autoriza que esse mesmo instrumento (ato administrativo) possa ser 

utilizado para realizar movimento inverso, porque, em tal hipótese, se 

está onerando o patrimônio particular.

9. A lógica jurídica, segundo a qual, quem pode o mais pode 

o menos não tem qualquer aplicabilidade na província do Direito 

Tributário onde as competências e os procedimentos são gizados 

de maneira inviolável; a autoridade fi scal, portanto, bem como o 

Ente Estatal Tributante não têm a competência que desejam ou que 

declaram, mas somente aquela que o sistema jurídico lhes confere; 

cabe à jurisdição fazer como que a atividade tributante se comporte 

rigorosamente dentro dos limites sistêmicos e sobretudo, das garantias 

que protegem os patrimônios individuais contra as pretensões fi scais.

10. Portanto, como o conceito de faturamento (ou receita bruta) 

defi nido pelo STF, que não abrange a totalidade das receitas auferidas 

pela pessoa jurídica, é necessária interpretação restritiva para adequar-

se à norma constitucional, retirando-se da base de cálculo do PIS/

COFINS toda e qualquer receita que não seja resultado da venda de 

mercadorias, de serviços, ou de mercadorias e serviços, ressalvada a 

possibilidade de opção pela receita, considerada em sua totalidade, 
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como base de cálculo da exação, desde que de forma desvinculada do 

faturamento.

11. Parecer do MPF pelo desprovimento do recurso.

12. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, 

parcialmente provido, para declarar a não incidência do PIS/COFINS 

sobre as receitas fi nanceiras.

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. A controvérsia se 

resume na incidência (ou não) do PIS/COFINS sobre as receitas fi nanceiras. E 

muito embora o tema também tenha refl exo constitucional, não se pode negar 

que há matéria infraconstitucional a ser analisada; e é, sob este prisma, que deve 

ser examinado o presente recurso.

2. A Lei n. 9.718/1998 dispunha ser o faturamento a base de cálculo 

do PIS/COFINS, sendo este equiparado à receita bruta da pessoa jurídica, 

tal como apregoaram os arts. 2º e 3º Este último preceito normativo estava 

acompanhado do § 1º, que dizia: entende-se por receita bruta a totalidade das 

receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela 

exercida e a classifi cação contábil adotada para as receitas.

3. Muito embora a Emenda Constitucional 20/98 tenha possibilitado a 

incidência da COFINS e da contribuição ao PIS sobre a receita, o fato é que 

as Leis que instituíram as referidas contribuições (10.637/2002 e 10.833/2003) 

elegeram, como base de cálculo, apenas o faturamento, conforme se depreende 

dos arts. 1º de ambas as leis, a seguir transcritos respectivamente:

Art. 1º - A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento 

mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua denominação ou classifi cação contábil.

Art. 1º - A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, 

com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento 

mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua denominação ou classifi cação contábil. (Produção de 

efeito) (Vide Medida Provisória n. 627, de 2013).

4. Da redação original dos artigos transcritos, tem-se que, novamente, o 

legislador ordinário pretendeu equiparar o conceito de faturamento ao de receita 

bruta, nos moldes da sistemática anteriormente adotada pela Lei n. 9.718/1998, 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 30, (249): 309-439, janeiro/março 2018 397

a qual foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento 

dos REs 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG.

5. A ementa do RE 346.084/PR (julgado conjuntamente com os RREE 

357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG) restou assim redigida:

Constitucionalidade superveniente. Artigo 3º, § 1º da Lei n. 9.718, de 27 de 

novembro de 1998. Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998. O sistema 

jurídico brasileiro não contempla a fi gura da constitucionalidade superveniente. 

Tributário. Institutos. Expressões e vocábulos. Sentido. A norma pedagógica do artigo 

110 do Código Tributário Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária 

alterar a defi nição, o conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e 

formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao 

aspecto formal o princípio da realidade, considerados os elementos tributários. 

Contribuição social. PIS. Receita bruta. Noção. Inconstitucionalidade do § 1º do artigo 

3º da Lei n. 9.718/1998. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 

195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional 20/98, consolidou-se no 

sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, 

jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. 

É inconstitucional o § 1º do artigo 3º da Lei n. 9.718/1998, no que ampliou o 

conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por 

pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da 

classifi cação contábil adotada (Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.9.2006).

6. Vê-se, portanto, que, segundo o STF, a defi nição constitucional do 

conceito de faturamento (ou receita bruta) envolve somente a venda de mercadorias, 

de serviços ou de mercadorias e serviços, nestes termos; fi cam de fora, assim, as 

demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, as quais pretendeu-se tributar 

com a Lei n. 9.718/1998, que previa a inclusão da totalidade das receitas no 

conceito de faturamento. Somente após a alteração constitucional é que se 

possibilitou a inclusão delas na base de cálculo do PIS/COFINS, até porque, 

nos termos do art. 110 do CTN, a lei tributária não pode alterar a defi nição, o 

conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, 

expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, 

ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para defi nir ou limitar 

competências tributárias.

7. Todavia, há que se observar que, no afã de solucionar o erro em que 

incidiu o legislador ordinário e, assim, possibilitar o aumento da arrecadação 

pelo Fisco, a EC 20/98 inseriu no texto constitucional nova base de cálculo para 

o PIS/COFINS, que, assim, nos termos do art. 195, I, b da CF, passou a contar 

com duas bases de cálculo, de forma alternativa: faturamento ou receita bruta.
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8. Em que pese a referida Emenda, a incidência do PIS/COFINS 

sobre receita fi nanceira continuou impossibilitada, pois o legislador ordinário 

pretendeu tributá-los com fundamento na mesma sistemática utilizada pela 

Lei n. 9.718/1998, qual seja, a partir da extensão do conceito de faturamento, 

equiparando-o à totalidade das receitas, ou embutindo esta naquele, o que não 

é possível, tendo em vista a interpretação conferida pelo STF ao conceito de 

faturamento (ou receita bruta), o qual abrange, apenas, a venda de mercadorias, 

de serviços ou de mercadorias e serviços.

9. Com o advento da Lei n. 10.865/2004, passou o Poder Executivo 

a reduzir ou restabelecer alíquotas sobre o PIS/COFINS sobre as receitas 

fi nanceiras de pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo. A redução e o 

restabelecimento poderiam ocorrer até os percentuais referidos nos incisos I e II 

do caput do art. 8º da mesma Lei (art. 27, § 2º):

Art. 27. - O Poder Executivo poderá autorizar o desconto de crédito nos 

percentuais que estabelecer e para os fi ns referidos no art. 3º das Leis nos. 10.637, 

de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativamente 

às despesas fi nanceiras decorrentes de empréstimos e fi nanciamentos, inclusive 

pagos ou creditados a residentes ou domiciliados no exterior.

(...) § 2º - O Poder Executivo poderá, também, reduzir e restabelecer, até 

os percentuais de que tratam os incisos I e II do caput do art. 8º desta Lei, as 

alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as 

receitas fi nanceiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-

cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fi xar.

10. Por força dessa autorização foi publicado o Dec. n. 5.164/2004 

reduzindo a zero as alíquotas do PIS e COFINS incidentes sobre as receitas 

fi nanceiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não 

cumulativo a partir de 2.8.2004. Posteriormente o Dec. 5.442/2005, manteve 

a alíquota zero incidente sobre as receitas fi nanceiras. No dia 1º.4.2015 foi 

publicado o Dec. 8.426, revogando expressamente no seu art. 3º, a partir de 

1º de julho de 2015, o Dec. 5.442/2005 majorando a incidência do PIS e da 

COFINS as alíquotas de 0,65% para o PIS e 4% para a COFINS.

11. E em que pese ao advento da Lei n. 10.865/2004, que em tese, permite 

ao Executivo reduzir e restabelecer a fi xação de alíquotas do PIS e da COFINS 

sobre a receita financeira, entende-se que a norma constitucional apenas 

prevê a autorização para incidência do PIS/COFINS sobre a receita bruta 

ou faturamento, e não sobre receita fi nanceira, que não integra nenhum desses 

conceitos.
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12. Isso se deve à própria interpretação que se dá à amplitude da norma, 

pois o conceito de receita está intimamente ligado ao acréscimo positivo 

patrimonial, a entrada de riqueza nova no patrimônio da pessoas jurídica. Esse, 

aliás, é o pensamento de diversos doutrinadores da área, como citado na obra do 

Professor SOLON SEHN, a saber:

A necessidade de repercussão patrimonial também é ressaltada por 

Gerlado Ataliba e Clèber Giardino, quando ensinam que receita constitui 

acréscimo patrimonial que adere defi nitivamente ao patrimônio do alienante. 

A ele, portanto, não se podem considerar integradas importâncias que apenas 

transitam em mãos do alienante, sem que em verdade, lhes pertençam em 

caráter defi nitivo. Nesse mesmo raciocínio, aliás, tem-se colocado praticamente 

toda a doutrina dedicada ao estudo do tema, considerando receita apenas a 

entrada que, sem quaisquer reservas, condições ou correspondência no passivo, 

se integra ao patrimônio da empresa, acrescendo-o, incrementando-o (AIRES 

F. BARRETO); um plus jurídico (acréscimo de direito), de qualquer natureza e de 

qualquer origem, que se agrega ao patrimônio como um elemento positivo, e que 

não acarreta para o seu adquirente qualquer nova obrigação (RICARDO MARIZ 

DE OLIVEIRA); o incremento do patrimônio (ALIOMAR BALLEIRO); o elemento 

positivo do acréscimo patrimonial (GISELE LEMKE); a entrada de riqueza nova 

ao patrimônio da pessoa jurídica (HUGO DE BRITO MACHADO e HUGO DE BRITO 

MACHADO SEGUNDO); as quantias que a empresa recebe não para si (HAMILTON 

DIAS DE SOUZA, LUIZ MÉLEGA e RUY BARBOSA NOGUEIRA), que possam alterar 

o patrimônio líquido (JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO); a entrada de cunho 

patrimonial (MARCO AURÉLIO GRECO); que tem o condão de incrementar o 

patrimônio (ALEXANDRE BARROS DE CASTRO) (PIS-COFINS: Não Cumulatividade 

e Regimes de Incidência. São Paulo: Quartier Latin, 2011, pp. 152-153).

13. Ressalte-se que a alternatividade positivada pela EC 20/98 (receita 

ou faturamento) criou a necessidade de opção (ou escolha) do legislador 

infraconstitucional por uma das bases de cálculo, não lhe sendo lícito a 

cumulação ou a apreensão de uma como sendo a outra, tal como ocorreu nas 

Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.

14. Portanto, tendo em vista o conceito de faturamento (ou receita bruta) 

defi nido pelo STF, que não abrange a totalidade das receitas auferidas pela 

pessoa jurídica, é necessária interpretação restritiva para adequar-se à norma 

constitucional, retirando-se da base de cálculo do PIS/COFINS toda e qualquer 

receita que não seja resultado da venda de mercadorias, de serviços, ou de mercadorias 

e serviços, ressalvada a possibilidade de opção pela receita, considerada em sua 

totalidade, como base de cálculo da exação, desde que de forma desvinculada do 

faturamento.
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15. Por outro lado, o aumento da alíquota de tributos não regulatórios pela 

via expedita e administrativa de Decretos Executivos ofende acintosamente a 

regra áurea da estrita legalidade tributária, entendida, como sempre foi, como 

princípio tutelar dos direitos do contribuinte; assim, a aceitação de redução 

de alíquota de tributo por ato administrativo não autoriza que esse mesmo 

instrumento (ato administrativo) possa ser utilizado para realizar movimento 

inverso, porque, em tal hipótese, se está onerando o patrimônio particular.

16. A lógica jurídica, segundo a qual, quem pode o mais pode o menos 

não tem qualquer aplicabilidade na província do Direito Tributário onde as 

competências e os procedimentos gizados de maneira inviolável; a autoridade 

fi scal, portanto, bem como o Ente Estatal Tributante não têm a competência 

que desejam ou que declaram, mas somente aquela que o sistema jurídico lhes 

confere; cabe à jurisdição fazer como que a atividade tributante se comporte 

rigorosamente dentro dos limites sistêmicos e sobretudo, das garantias que 

protegem os patrimônios individuais contra as pretensões fi scais.

17. Deve-se avaliar se pode o Poder Executivo, por meio de Decreto 

(8.426/2005), aumentar a alíquota que antes estava reduzida à zero (Dec. 

5.164/2004 e Dec. 5.442/2005)? Entende-se que não.

18. Isto porque, somente a Lei, em sentido formal, pode criar ou majorar 

tributos. Este, aliás, é o pensamento do grande jurista ALIOMAR BALEEIRO 

que defende a inconstitucionalidade do tributo instituído ou majorado por meio 

de Decreto (Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 64).

19. Corroborando com tal entendimento, o Supremo Tribunal Federal 

já se manifestou que o Princípio da Estrita Legalidade em matéria tributária 

é garantia constitucional em prol do contribuinte e não do Estado; se presta, 

justamente para evitar que se faça a exigência ou o aumento, e não a redução ou 

desoneração do tributo. Confi ra-se parte do julgado:

Temos, pois, que o princípio da reserva legal e da prévia autorização 

orçamentária em matéria de tributos existe, única e exclusivamente, em defesa 

do contribuinte e não no interesse do Poder tributante. O próprio enunciado 

constitucional, de resto, torna patente essa verdade elementar: a limitação só 

existe para as leis que instituem ou aumentem tributos; portanto, não para as que 

os suprimam ou reduzam a sua incidência (ADI 712 MC, Rel. Min. Celso de Mello, 

Tribunal Pleno, DJ 19.2.1993).

20. Dessa forma, ao aumentar a alíquota do PIS/COFINS por meio 

de Decreto, acabou o Poder Executivo por violar o princípio da legalidade 

tributária.
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21. Desejo, fi nalmente, ressalvar que reconheço que não se pode esconder 

a veneração que se tem pelas leis escritas, em caso como este, mas anoto que foi 

essa veneração que permitiu a implantação da ditadura do legalismo positivista 

(ou a idolatria da norma legal escrita), no plano jurídico e no plano político, 

abrindo espaço e campo para as ordens jurídicas autoritárias, que fi rmaram a 

preponderância do poder estatal sobre os indivíduos e garantiram o êxito dos 

ordenamentos antidemocráticos ou radicais, sob a tutela direta e eficiente 

do poder estatal, inclusive o recente movimento em favor do direito penal ou 

sancionador do inimigo, que a cada dia ganha mais e mais adeptos.

22. Devo frisar, ainda, que foi à sombra do gigantismo normativista e 

ultrapositivista (e também estatista e estadólatra) que floresceu a Ciência 

Jurídica, como ciência da legalidade ou do próprio legalismo: CARL SCHMITT 

(1888-1985), por exemplo, jurista alemão famoso e controverso, pensava assim 

e desenvolveu esse ponto de vista, com grande insistência; para ele, todos os 

conceitos signif icativos da doutrina do Estado moderna são conceitos teológicos 

secularizados (Teologia Política. Tradução de Elisete Antoniuk. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2006, p. 43); o celebrado jurista austríaco HANS KELSEN (1881-

1973) também acolhia essa orientação, afi rmando enfaticamente que uma norma 

jurídica não vale porque tem um determinado conteúdo (...), mas porque é criada por 

uma forma determinada (...). Por isso, todo e qualquer conteúdo (da norma jurídica) 

pode ser Direito (Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. 

São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 221).

23. A afi rmação kelseniana que todo e qualquer conteúdo (da regra jurídica) 

pode ser Direito é possivelmente a mais notável declaração do formalismo 

juspositivista e serve de base para enaltecer o dogma da indiferença axiológica 

das regras jurídicas, eis que, nessa linha de raciocínio explicativo, o seu conteúdo 

(das regras jurídicas) não é o elemento defi nidor da sua essência; o elemento de 

defi nição da essência das regras jurídicas seria, segundo tal concepção formalista, 

a sua origem, associada à sua forma, o que leva ao insolúvel paradoxo de 

afi rmar que a essência das regras jurídicas é a sua forma externa, derivada do seu 

processo de elaboração estatal, identifi cadora da sua origem; tal afi rmação, apesar de 

notavelmente surpreendente, conta, no entanto, com o entusiástico abono de 

inumeráveis autores positivistas.

24. Talvez o legalismo seja uma forma explicativa e compreensiva do 

Direito que jamais desaparecerá das cogitações dos juristas, porque se trata de uma 

concepção que se esteia nas razões e no poder do Estado, nas suas tarefas mais 
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complexas, conspícuas e graves e, portanto, para eliminá-la seria preciso eliminar 

o próprio aparato estatal – não um determinado aparato estatal, o aparato do Estado 

capitalista ou do Estado de classe, por exemplo – mas a ideia que lhe dá suporte e 

ao imenso cortejo de instituições, práticas, processos e mecanismos variados 

que o sustentam e protegem, fazendo dele (do Estado) e da sua decantada 

neutralidade política um mito histórico insistente.

25. O mito da neutralidade estatal é hipervisível sobretudo na atuação 

punitiva dos seus agentes especializados, absorvidos no ideário punitivista 

e na fúria arrecadadora dos seus fi scais; uns e outros crêem encarnar o bem 

absoluto, enquanto os resistentes às suas investidas são de logo demonizados 

e quem se atrever a apontar essas rudes distorções deve estar disposto a ser 

acoimado de conivente com as práticas ilícitas ou abonador da impunidade; os 

controles que a teoria juspublicística moderna imaginou são tidos e havidos 

como empecilhos ao trabalho desses agentes estatais, os que brandem a alegada e 

incrível superioridade ética dos seus próprios motivos.

26. O Professor AUGUSTÍN GORDILLO expediu uma crítica ácida 

ao predomínio do legalismo estatal, dizendo que neste aspecto pode encontrar-se 

amiúde – livros, decisões, acórdãos – variados refl exos de certa insensibilidade humana 

e certa insensibilidade em relação à justiça, aditando que, quando quem analisa a 

controvérsia concreta entre o indivíduo e o Estado se deixa levar pela comodidade 

da solução negativa para o primeiro; quando na dúvida condena, resolvendo contra 

o particular ou administrado; quando na difi culdade de problema jurídico se abstém 

de abordá-lo e o resolve favoravelmente ao poder público, certo de que essa simples 

circunstância lhe dará alguma cor de legalidade; quando cria, propaga e desenvolve 

supostas teorias que, sem fundamento nem análise, dão estes e aqueles poderes ao 

Estado; quando desconfi a, evita e nega os argumentos que em certo caso parecem 

reconhecer um âmbito de liberdade; quando, como os débeis, se inclina para o sol 

dos poderosos – no caso o Estado – então, está sendo destruída uma das mais belas e 

essenciais tarefas do Direito Público: a proteção da liberdade humana.

27. E arremata o seu pensamento, sobre esse ponto, o tratadista portenho 

com esta advertência tão oportuna e precisa de que mais lamentável ainda é que 

essas atitudes não costumam ser defendidas; ninguém diz abertamente que o Estado 

é tudo e o indivíduo nada; ninguém pensa assim, seriamente; inclusive é possível que 

se expresse com veemência sobre os abusos dos poderes públicos e o respeito às garantias 

individuais; porém de que vale essa eloquência, se quando se trata de dar uma solução 

a um problema concreto – a uma pequena questão que não decide a vida e a morte do 
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indivíduo, mas que representa um verdadeiro confl ito entre a autoridade e o indivíduo 

– são esquecidas as declarações e se resolve facilmente que esses indivíduos, nesse caso, 

não têm razão? De que valem aqueles princípios se a seguir, em cada matéria e questão 

de pormenor, se esquece, contradiz e destrói? Este é um dos principais problemas 

políticos que afetam o Direito Público (Princípios Gerais de Direito Público. 

Tradução de Marco Aurélio Greco e Reilda Meira. São Paulo: RT, 1977, p. 50).

28. Ante o exposto, pedindo vênias aos que possam discordar desse ponto 

de vista, o meu voto é pelo conhecimento parcial do Recurso Especial e, 

nessa medida, pelo provimento em parte, para que não incida a contribuição 

para o PIS/COFINS sobre as receitas financeiras auferidas pela empresa 

contribuinte; fi ca autorizada, ainda, a compensação do indébito que se apurará 

em procedimento regular, prejudicadas as demais alegações. É como voto.

VOTO-VISTA

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

examiná-los com maior detença.

Companhia Zaff ari Comércio e Indústria interpôs recurso especial contra 

acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em julgamento 

de apelação, por unanimidade, assim ementado (fl . 137e):

Tributário. PIS e COFINS. EC n. 20/98. Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Base 

de cálculo. Totalidade das receitas auferidas. Decreto n. 8.426/2015. Princípio da 

legalidade. Ausência de violação. Regime não cumulativo. Regramento legal.

1. A base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS é o faturamento mensal, assim 

entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente 

de sua denominação ou classificação contábil – conceito que se encontra 

plenamente válido, tendo em vista que amparado pela redação do art. 195, I, da 

CF, conferida pela EC n. 20/98. Assim, as receitas fi nanceiras estão incluídas na 

base de cálculo das referidas contribuições.

2. O Decreto n. 8.426/2015 não se mostra ofensivo ao princípio da legalidade, 

eis que não se trata de instituição ou majoração de tributo, e sim de redução e 

posterior restabelecimento, dentro dos limites indicados na própria lei (art. 27, § 

2º, da Lei n. 10.865/2004), das alíquotas de contribuição para o PIS e COFINS sobre 

as receitas fi nanceiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não 

cumulativo.

3. O regime não cumulativo do PIS e da COFINS foi relegado à disciplina 

infraconstitucional, sendo de observância facultativa. Logo, a lei pode estabelecer 
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as despesas que serão passíveis de gerar créditos, bem como modifi car o regime, 

introduzindo novas hipóteses de creditamento ou revogando outras, pois não 

existe direito adquirido a determinado regime legal.

Na origem, a Impetrante assim se manifestou na petição inicial do 

mandado de segurança (fl s. 04/05e):

Ocorre que, em data de 1º de abril de 2015 foi publicado o Decreto n. 

8.426/2015, o qual “restabeleceu para 0,65% e 4%, respectivamente, as 

alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre receitas 

fi nanceiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fi ns de hedge, 

auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa 

das referidas contribuições.’

Logo, com a publicação da mencionada norma infralegal, a partir de 1º de julho 

de 2015 a Autoridade Coatora sentir-se-á legitimada para exigir da Impetrante o 

recolhimento do PIS e da COFINS sobre as ditas receitas fi nanceiras. Tal postura, 

todavia, representa lesão a direito líquido e certo do contribuinte, face a violação 

frontal e direta dos artigos 195, I, b, e § 4º, 239, 150, I, e 48, I, todos da CF/1988, dos 

artigos 1ºs, § 1ºs e 3ºs, V, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, do art. 97 do CTN, e, 

fi nalmente, do art. 12 do Decreto- Lei n. 1.598/1977.

Assim, em síntese, discordando da postura que virá a ser adotada pela 

Autoridade Coatora – a qual julga contrária à Constituição Federal e às próprias 

Leis de Regência das Contribuições –, pretende a Impetrante (i) seja reconhecida 

a invalidade da cobrança do PIS e da COFINS sobre as receitas fi nanceiras, bem 

como, em face disso, (ii) seja determinado à Autoridade Coatora que deixe de 

exigir as Contribuições sobre as receitas de cunho financeiro auferidas pela 

Impetrante.

A sentença denegou a ordem (fls. 58/62e), tendo sido mantida pelo 

Tribunal a quo, consoante apontado.

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

a, da Constituição da República, aponta-se ofensa aos dispositivos a seguir 

relacionados, nos seguintes termos:

I. Arts. 1º, § 1º, da Lei n. 10.637/2002, 1º, § 1º, da Lei n. 10.833/2003, e 

12 do Decreto-Lei n. 1.598/1977 – “[...] a questão gira em torno do exercício 

da competência constitucional para a instituição das contribuições. No caso, 

diferentemente do que entendeu o acórdão recorrido, é de se enfatizar que as leis 

relativas a sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS fi xaram como base 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 30, (249): 309-439, janeiro/março 2018 405

de cálculo a ‘receita bruta’, e não ‘qualquer tipo de receita’; e por quê? Porque 

a grandeza receita (bruta) equivale ao faturamento, conceito que permanece 

previsto na Constituição como um signo de ingresso ligado à atividade da 

empresa. Logo, o que quis o legislador tributar com as Contribuições foram 

as receitas auferidas no exercício da atividade empresarial; aquelas auferidas 

por conta da realização do objeto social; nunca as receitas de cunho fi nanceiro. 

Ainda, não bastasse isso, é relevante lembrar que as leis de regência do PIS e 

da COFINS não estabelecem como base de cálculo, as receitas fi nanceiras – 

logo, de nada adianta um Decreto ‘restabelecer’ alíquotas. Repetindo-se, as leis 

estabelecem, como base de cálculo – §s 1ºs dos artigos 1ºs –, a receita bruta 

de que trata o art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e 

todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos valores 

decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 

183 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Em outras palavras, duas são 

as receitas atingidas pelas Contribuições: (i) a bruta, e (ii) aquelas auferidas por 

conta de ajuste a valor presente dos elementos do Ativo das sociedades” (fl s. 

154/155e); e

II. Arts. 7º e 97 do CTN – “[...] o CTN é claro: primeiro, defi nindo que a 

majoração de tributo exige lei; segundo, que a defi nição do fato gerador exige lei 

– e aqui lembra-se que nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 não está defi nido 

como fato gerador a obtenção de receita fi nanceira; terceiro, que a fi xação da 

alíquota e da base de cálculo também exige lei; e, fi nalmente, quarto, o CTN 

defi ne, ainda, que tornar o tributo mais oneroso, através da modifi cação de 

sua base de cálculo, como aqui ocorreu, também exige ato emanado do Poder 

Legislativo – Lei. Logo, como se vê, não é apenas o Decreto n. 8.426/2015, 

que é inválido sob o ponto de vista da legislação federal – o § 2º do art. 27 da 

Lei n. 10.865/2004 incorre no mesmo vício: é ilegal, por outorgar espécie de 

‘competência’ para a defi nição de alíquotas das contribuições PIS e COFINS ao 

Executivo, sem respaldo legal – sem regra no Código Tributário Nacional que 

autorizasse o legislador da União a assim proceder” (fl . 157e).

Postula, ao fi nal, o provimento do recurso especial para que “[...] seja 

reconhecida a ilegalidade do art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, em relação a 

exigência das contribuições sociais PIS e COFINS sobre as receitas fi nanceiras; 

tudo isso, para determinar à Autoridade Coatora que deixe de exigir as referidas 

contribuições sobre as receitas auferidas pela Recorrente a tal título” (fl . 160e).

Com contrarrazões (fl s. 188/195e), o recurso especial foi admitido (fl s. 

211e).
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O Ministério Público Federal manifestou-se, às fl s. 229/234e, pelo não 

conhecimento do recurso.

Distribuídos os autos ao Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Sua 

Excelência, na assentada do dia 23.08.2016, proferiu voto “[...] pelo 

conhecimento parcial do Recurso Especial e, nessa medida, pelo provimento 

em parte, para que não incida a contribuição para o PIS/COFINS sobre as 

receitas fi nanceiras auferidas pela empresa contribuinte”, deferindo, ainda, 

“[...] a compensação do indébito que se apurará em procedimento regular, 

prejudicadas as demais alegações”.

Na mesma oportunidade, instaurou-se debate no colegiado quanto ao 

conhecimento do recurso especial, porquanto a questão controvertida teria sido 

dirimida pelo acórdão recorrido sob o ângulo constitucional, o que motivou 

pedido de vista antecipada do Ministro Gurgel de Faria.

Em 25.10.2016, Sua Excelência apresentou voto-vista pelo não 

conhecimento do recurso, porquanto, segundo seu entendimento, “[...] toda a 

discussão restringiu-se ao enfoque constitucional, não cabendo ao STJ, portanto, 

debruçar-se sobre a matéria”.

No entanto, a 1ª Turma, por maioria, vencidos os Ministros Gurgel de 

Faria e Sérgio Kukina, deliberou pelo conhecimento do recurso especial, ocasião 

em que solicitei vista antecipada dos autos.

Registro, por fi m, a juntada de petição em 28.09.2016 para “subsidiar o 

julgamento da questão” (fl s. 242/247e) subscrita, todavia, por advogada sem 

instrumento de mandato, conforme certidão de fl . 248e.

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

Inicialmente, importante consignar que o recurso especial encontra-se 

hígido para julgamento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Embora já assentada a índole infraconstitucional da discussão, vale registrar 

que, em 17.08.2016, a Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, em 

decisão monocrática, negou seguimento a recurso extraordinário veiculando 

alegada afronta ao princípio da legalidade pelo Decreto n. 8.426/2015, que 

restabelece as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 

incidentes sobre receitas fi nanceiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas à 

incidência não cumulativa, nos seguintes termos:

Nesse sentir, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante 

também se denota dos fundamentos da decisão que desafi ou o recurso, aos quais 
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me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a 

preceito da Constituição da República. (RE n. 981.760/RS, DJe 22.08.2016)

No mérito, controverte-se acerca de três questões, a saber: i) possibilidade 

de incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre 

receitas fi nanceiras; ii) compatibilidade do disposto no art. 27, § 2º, da Lei n. 

10.865/2004, com o Código Tributário Nacional; e iii) legalidade do Decreto 

n. 8.426/2015, que restabeleceu as alíquotas dessas exações, conforme limites 

previstos no art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004.

I - Moldura Normativa

Impõe-se, primeiramente, análise, ainda que breve, da disciplina normativa 

dessas contribuições voltadas ao fi nanciamento da seguridade social.

A redação original do art. 195, I, da Constituição da República, estabelecia a 

incidência da contribuição para o PIS/PASEP e do FINSOCIAL – substituído 

pela COFINS com a edição da LC n. 70/1991 –, apenas sobre o faturamento.

Mencionada lei complementar considerou faturamento “a receita bruta 

das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer 

natureza”.

Posteriormente, para efeito de incidência da contribuição para o PIS/

PASEP e da COFINS, a Lei n. 9.718/1998, em seu art. 3º, § 1º, manteve como 

base de cálculo a receita bruta, porém considerando-a como “a totalidade das 

receitas auferidas pela pessoa jurídica”.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 20/98, incluiu-se a alínea 

b ao art. 195, I, da Constituição, resultando no alargamento da base de cálculo 

dessas exações para receita ou faturamento.

Contudo, a expansão conceitual antecipada da base de cálculo promovida 

pela Lei n 9.718/1998, ainda sob a égide da redação original do art. 195, não 

foi convalidada pela EC n. 20/98, tendo sido o seu art. 3º, § 1º, declarado 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 

346.084/PR, em 09.11.2005, “[...] no que ampliou o conceito de receita 

bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, 

independentemente da atividade por elas desenvolvidas e da classificação 

contábil adotada”.

Coube então às Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente, 

instituírem, no plano infraconstitucional, o regime não-cumulativo para o 
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PIS/PASEP e para a COFINS, conforme autorizado pelo art. 195, § 12, da 

Constituição, dispondo, quanto à materialidade da regra-matriz de incidência, 

o seguinte:

Lei n. 10.637/2002

Art. 1º. A contribuição para o PIS/PASEP tem como fato gerador o faturamento 

mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua denominação ou classifi cação contábil.

Lei n. 10.833/2003

Art. 1º. A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, 

com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento 

mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua denominação ou classificação contábil (destaques 

meus).

Posteriormente, o art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004, autorizou o Poder 

Executivo a reduzir ou restabelecer alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP 

e da COFINS incidentes sobre as receitas fi nanceiras auferidas pelas pessoas 

jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade, nos termos que seguem:

Art. 27. O Poder Executivo poderá autorizar o desconto de crédito nos 

percentuais que estabelecer e para os fi ns referidos no art. 3º das Leis nos 10.637, 

de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativamente 

às despesas fi nanceiras decorrentes de empréstimos e fi nanciamentos, inclusive 

pagos ou creditados a residentes ou domiciliados no exterior.

§ 1º. Poderão ser estabelecidos percentuais diferenciados no caso de 

pagamentos ou créditos a residentes ou domiciliados em país com tributação 

favorecida ou com sigilo societário.

§ 2º. O Poder Executivo poderá, também, reduzir e restabelecer, até os percentuais 

de que tratam os incisos I e II do caput do art. 8º desta Lei, as alíquotas da contribuição 

para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas 

pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas 

contribuições, nas hipóteses que fi xar (destaque meu).

Esse diploma embasou a edição dos Decretos ns. 5.164/2004 e 5.442/2005, 

os quais, por sua vez, reduziram a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/

PASEP e da COFINS sobre receitas fi nanceiras das pessoas jurídicas sujeitas ao 

regime de apuração não-cumulativo.

A partir de 1º.07.2015, a matéria recebeu nova disciplina normativa pelo 

Decreto n. 8.426/2015, que, ao revogar o Decreto n. 5.442/2005, o qual, por sua 
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vez, já houvera revogado o Decreto n. 5.164/2004, restabeleceu os percentuais 

das alíquotas sobre as receitas fi nanceiras, assim prescrevendo:

Art. 1º. Ficam restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) 

e 4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da Contribuição para os 

Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

- PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 

incidentes sobre receitas fi nanceiras, inclusive decorrentes de operações realizadas 

para fi ns de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração 

não-cumulativa das referidas contribuições.

§ 1º. Aplica-se o disposto no caput inclusive às pessoas jurídicas que tenham 

apenas parte de suas receitas submetidas ao regime de apuração não-cumulativa 

da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.

§ 2º. Ficam mantidas em 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos 

por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, as 

alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS aplicáveis aos juros sobre 

o capital próprio.

§ 3º. Ficam mantidas em zero as alíquotas das contribuições de que trata o 

caput incidentes sobre receitas fi nanceiras decorrentes de variações monetárias, 

em função da taxa de câmbio, de: (Incluído pelo Decreto n. 8.451, de 2015) 

(Produção de efeito)

I - operações de exportação de bens e serviços para o exterior; e (Incluído pelo 

Decreto n. 8.451, de 2015) (Produção de efeito)

II - obrigações contraídas pela pessoa jurídica, inclusive empréstimos e 

fi nanciamentos. (Incluído pelo Decreto n. 8.451, de 2015) (Produção de efeito)

§ 4º. Ficam mantidas em zero as alíquotas das contribuições de que trata 

o caput incidentes sobre receitas financeiras decorrentes de operações de 

cobertura (hedge) realizadas em bolsa de valores, de mercadorias e de futuros ou 

no mercado de balcão organizado destinadas exclusivamente à proteção contra 

riscos inerentes às oscilações de preço ou de taxas quando, cumulativamente, o 

objeto do contrato negociado: (Incluído pelo Decreto n. 8.451, de 2015) (Produção 

de efeito)

a) estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica; e 

(Incluído pelo Decreto n. 8.451, de 2015) (Produção de efeito)

b) destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica. (Incluído 

pelo Decreto n. 8.451, de 2015) (Produção de efeito)

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a partir de 1º de julho de 2015.

Art. 3º Fica revogado, a partir de 1º de julho de 2015, o Decreto n. 5.442, de 9 

de maio de 2005 (destaque meu).
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II - Incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre 

receitas fi nanceiras e a jurisprudência desta Corte

Nota-se, portanto, que o panorama normativo atual admite, com previsão 

constitucional e infraconstitucional, a incidência da contribuição para o PIS/

PASEP e da COFINS sobre receitas fi nanceiras obtidas pela empresa submetida 

ao regime da não-cumulatividade.

Isso porque as Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, claramente e em 

simetria com a Lei Maior, dispõem acerca da incidência dessas contribuições 

sobre “o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua 

denominação ou classifi cação contábil”.

Ao dissertar sobre o tema, pontua Leandro Paulsen:

Mas, embora faturamento e receita bruta sejam grandezas distintas, a EC n. 

20/98 ampliou a base econômica para permitir a instituição de seguridade social 

sobre a “receita ou faturamento”, de modo que a diferenciação de tais conceitos é 

desnecessária no que diz respeito às leis supervenientes, que regem o PIS e a COFINS, 

tanto no regime não cumulativo, como a Lei n. 10.833/2003, como no regime 

cumulativo, como a Lei n. 12.973/2014 ao alterar a Lei n. 9.718/1998.

Após a EC n. 20/98, quaisquer receitas do contribuinte, reveladoras de capacidade 

contributiva podem ser colocadas, por lei, como integrantes da base de cálculo da 

COFINS. Assim, não apenas as receitas provenientes da venda de mercadorias e 

serviços, mas também as receitas fi nanceiras, as receitas com royalties etc.

A Lei n. 10.833/2003 instituiu o regime não cumulativo da COFINS quando 

já vigente a nova redação do art. 195, I, a, dada pela EC n. 20/98, de modo que 

não estava condicionada pelo conceito estrito de faturamento, sendo válida a 

determinação nela constante de incidência sobre “o total das receitas auferidas pela 

pessoa jurídica”.

(PAULSEN, Leandro; VELLOSO; Andrei Pitten. Contribuições. 3ª ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2015. p. 203, destaques meus).

Esse cenário não destoa do entendimento jurisprudencial esposado por 

esta Corte, inclusive em sede de recurso especial repetitivo.

Com efeito, ao julgar o REsp n. 1.200.492/PR, em 14.10.2015, a 1ª 

Seção assentou a incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 

pertinente aos juros sobre o capital próprio ( JCP), por reputá-los enquadráveis 

como receita fi nanceira.

Observo que a divergência por mim manifestada em voto-vista naquele 

julgamento limitou-se ao fato de não vislumbrar, nos juros sobre o capital 
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próprio, a natureza de receita fi nanceira, e não quanto à possibilidade de tais 

contribuições incidirem sobre receita fi nanceira, quando assim qualifi cada.

Ademais, esta Corte, apreciando outras hipóteses, já concluiu pela 

legitimidade da incidência dessas exações, desde que o signo examinado insira-

se na esfera conceitual de receita fi nanceira.

Nesse sentido:

Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso especial. Violação 

do art. 535 do CPC. Não ocorrência. IRPJ e CSLL. Lucro presumido. Forma de 

tributação das variações cambiais. Receitas fi nanceiras compreendidas no art. 25, 

II, da Lei n. 9.430/1996.

1. Constatado que a Corte a quo empregou fundamentação sufi ciente para 

dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC.

2. “A ‘receita bruta’ considerada pelo art. 25, I, da Lei n. 9.430/1996, para efeito 

da determinação do lucro presumido como base de cálculo do IRPJ e da CSLL é 

somente aquela defi nida pelo art. 31, da Lei n. 8.981/1995, que, por sua vez, não 

compreende as variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações 

do contribuinte, em função da taxa de câmbio (variações cambiais), posto que 

defi nidas como receitas ou despesas fi nanceiras pelo art. 9º, da Lei n. 9.718/1998. 

Consoante o art. 25, II, da Lei n. 9.430/1996, os resultados positivos decorrentes de 

receitas não abrangidas pelo art. 25, I, dentre elas a variação cambial positiva como 

receita fi nanceira, devem ser somados ao valor apurado na forma do art. 25, I, para 

compor o lucro presumido” (REsp 1.274.038/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 23.04.2013).

3. “Não é possível para a empresa alegar em juízo que é optante pelo lucro 

presumido para em seguida exigir as benesses a que teria direito no regime 

de lucro real, mesclando os regimes de apuração” (AgRg nos EDcl no AgRg 

no Ag 1.105.816/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

DJe 15.12.2010). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.372.737/PE, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.06.2013.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.232.768/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 15.10.2013, DJe 22.10.2013 - destaque meu).

Tributário. PIS. COFINS. Agravo regimental no recurso especial. Ação 

declaratória. Receitas decorrentes de exportação. Variação cambial positiva. Não 

incidência de tributação. Violação do princípio de reserva de plenário. Não 

ocorrência. Matéria constitucional. Competência do STF. Precedentes. Decisão 

recorrida em harmonia com a jurisprudência do STJ.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

412

1. Hipótese que se restringe ao recolhimento de contribuições sociais incidentes 

sobre receitas fi nanceiras oriundas de variações cambiais positivas ocasionadas pela 

desvalorização da moeda nacional diante de moedas estrangeiras.

2. As Turmas que compõe a Primeira Seção do STJ já manifestaram 

entendimento de que não incide tributação de PIS e COFINS sobre variações 

cambiais positivas, decorrentes das receitas de exportação de mercadorias, em 

face de a hipótese estar também atingida pela imunidade do artigo 149, § 2º, I, da 

CF/1988, consistindo, da mesma forma, em incentivo às exportações.

3. Não se justifi ca a suposta violação do princípio de reserva de plenário (artigo 

97, CF/1988), verbis: “Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros 

ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar 

a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”, porquanto 

inexistiu declaração de inconstitucionalidade de lei a ensejar a aplicação do 

referido dispositivo constitucional.

4. Não compete ao STJ analisar em sede especial, ainda que para fins 

prequestionamento, eventual violação de preceito constitucional, função da 

alçada do Supremo Tribunal Federal. Precedente: AgRg nos EAg 1.069.198/PR, 

Relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 18.02.2010; EDcl no 

AgRg no Ag 1.073.337/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

DJe 14.12.2009.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.104.269/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 09.03.2010, DJe 17.03.2010 - destaques meus).

Tributário. PIS e COFINS. Receitas fi nanceiras (juros, correção monetária, multa 

e encargos por atraso) provenientes de contratos de venda e serviços. Receitas 

oriundas do exercício das atividades empresariais porque inerentes aos contratos. 

Conceito de faturamento. Incidência. Precedentes.

A jurisprudência entende que a correção monetária e os juros, bem como multas 

e encargos recebidos por atraso em pagamento, decorrentes diretamente das 

operações realizadas pelas empresas constantes de seus objetos sociais, confi guram 

rendimentos e devem ser considerados como um produto da venda de bens e/ou 

serviços.

Logo, por constituírem faturamento, base de cálculo das contribuições PIS e 

COFINS, são receitas inerentes e acessórias aos referidos contratos e devem seguir a 

sorte do principal.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.461.557/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 16.09.2014, DJe 23.09.2014 - destaques meus).
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Processual Civil. Tributário. Lei interpretativa. Prazo de prescrição para a 

repetição de indébito, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação. LC n. 

118/2005. Tema já julgado pelo regime criado pelo art. 543-C, CPC, e da Resolução 

STJ 08/2008 que instituíram os recursos representativos da controvérsia. PIS e 

COFINS. Receitas fi nanceiras (juros e correção monetária) provenientes de contratos 

de venda de imóveis. Receitas oriundas do exercício das atividades empresariais 

porque inerentes aos contratos. Conceito de faturamento. Incidência.

[...]

2. A 1ª Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que as receitas 

provenientes das atividades de construir, alienar, comprar, alugar, vender imóveis e 

intermediar negócios imobiliários integram o conceito de faturamento, para os fi ns 

de tributação a título de PIS e COFINS, incluindo-se aí as receitas provenientes da 

locação de imóveis próprios e integrantes do ativo imobilizado, ainda que este não 

seja o objeto social da empresa, pois o sentido de faturamento acolhido pela lei e 

pelo Supremo Tribunal Federal não foi o estritamente comercial. Precedentes: AgRg 

no Ag n. 1.420.729/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 

27.03.2012; REsp n. 1.210.655/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 

Rel. p/acórdão Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 26.04.2011; AgRg no REsp 

n. 1.318.183/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 

em 19.06.2012; AgRg no REsp n. 1.238.892/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Castro 

Meira, julgado em 03.05.2012; EREsp 179.723/MG, 1ª S., Min. Garcia Vieira, DJ de 

25.10.2000; EREsp 149.026/AL, 1ª Seção, Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 

de 09.12.2002; AGA 512.072/SP, 1ª T., Min. José Delgado, DJ de 1º.12.2003; REsp 

652.371/PE, 2ª T., Min. Castro Meira, DJ de 04.10.2004; AGREsp n. 640.295/PB, 1ª 

T., Min. Luiz Fux, DJ de 22.11.2004; REsp n. 662.397/PE, 2ª T., Min. João Otávio de 

Noronha, DJ de 1º.02.2005.

3. No julgamento do RE 585.235/MG, o Supremo Tribunal Federal apreciou 

o recurso extraordinário submetido a repercussão geral e defi niu que a noção 

de faturamento deve ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das 

vendas de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, 

a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, consoante 

interpretação dada pelo RE n. 371.258 AgR (Segunda Turma, Rel. Min. Cezar 

Peluso, julgado em 03.10.2006), pelo RE n. 400.479-8/RJ (Segunda Turma, Rel. Min. 

Cezar Peluso, julgado em 10.10.2006) e pelo RE n. 527.602/SP (Tribunal Pleno, Rel. 

Min. Eros Grau, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 05.08.2009), sendo 

que nesse último fi cou estabelecido que somente são excluídos do conceito de 

faturamento “os aportes financeiros estranhos à atividade desenvolvida pela 

empresa”.

4. Sendo assim, se a correção monetária e os juros (receitas financeiras) 

decorrem diretamente das operações de venda de imóveis realizadas pelas 

empresas – operações essas que constituem os seus objetos sociais – tais 

rendimentos devem ser considerados como um produto da venda de bens e/ou 
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serviços, ou seja, constituem faturamento, base de cálculo das contribuições PIS e 

COFINS, pois são receitas inerentes e acessórias aos referidos contratos e devem 

seguir a sorte do principal.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1.432.952/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 25.02.2014, DJe 11.03.2014 - destaques meus).

III - A invalidade do art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004 perante o Código 

Tributário Nacional

Sustenta a Recorrente a invalidade do art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004, 

que deixou ao arbítrio do Poder Executivo as tarefas de reduzir e restabelecer 

alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, em relação a 

dispositivos do Código Tributário Nacional.

Inicialmente, é decisivo para a adequada compreensão desse aspecto 

superar a perspectiva segundo a qual a controvérsia revelaria confl ito entre e 

apontada lei ordinária e o Código Tributário Nacional, que ostenta natureza de 

lei complementar, apto a afastar a jurisdição desta Corte.

Com efeito, a questão em exame não se subsome à orientação alcançada 

no RE n. 377.457/PR, julgado em 17.09.2008, sob o regime da repercussão 

geral, segundo a qual a análise de eventual antagonismo entre lei complementar 

e lei ordinária constitui matéria de índole constitucional. Isso porque, ao 

assentar o Supremo Tribunal Federal a sua competência para dirimir confl ito 

entre lei complementar e lei ordinária, fê-lo com foco exclusivo no aspecto da 

materialidade dessas espécies normativas.

No caso em tela, há diferença ontológica relevante, que atrai a jurisdição 

desta Corte, porquanto a Lei n. 10.865/2004 deixa de fi xar as alíquotas da 

contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, delegando esse papel ao 

Decreto n. 8.426/2015, sem dispor, todavia, em sentido diverso ao Código 

Tributário Nacional, é dizer, sem invadir o seu campo de disciplina material.

Aliás, conforme já expressei, embora não haja, usualmente, hierarquia 

necessária entre a lei complementar e a lei ordinária, ela verifi ca-se quando esta 

última encontra seu fundamento de validade também na primeira, extraindo 

a lei ordinária seu substrato de existência mediatamente da Constituição e, 

imediatamente, da lei complementar (Curso de Direito Tributário - Constituição e 

Código Tributário Nacional, 6ª ed, São Paulo, Saraiva, 2016. p. 46).
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Tal é o que ocorre exatamente com a Lei n. 10.865/2004: encontra 

seu fundamento de validade mediatamente na Constituição da República 

e imediatamente no Código Tributário Nacional, submetida que está à 

observância dos preceitos contidos nas normas gerais de direito tributário nele 

veiculadas.

E, no que toca à pretensão sob exame, é o que ocorre em especial ao 

mencionado art. 97, IV, do CTN, que, secundando o texto constitucional, 

aponta o necessário veículo legislativo para a fi xação de todos os aspectos da 

hipótese de incidência tributária.

Posto isso, recorde-se caber à lei ordinária estabelecer todos os aspectos 

da hipótese de incidência tributária – material, espacial, temporal, pessoal e 

quantitativo – por força do princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CR) e 

de norma expressa do Código Tributário Nacional (art. 97, IV), ao qual compete 

ditar as normas gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, III, da 

Constituição da República).

Ensina Geraldo Ataliba que “na lei devem conter-se os critérios para 

determinação dos fatos que fazem nascer obrigações (h.i.), sua realização 

genérica e específica, momento, identificação do sujeito passivo e quantia 

devida” (Hipótese de Incidência Tributária, 6ª ed., São Paulo, Malheiros, 2016. p. 

117).

Disso decorre que a alíquota, enquanto grandeza essencial do aspecto 

quantitativo da hipótese de incidência, deve ser, como regra, prévia e 

exclusivamente fixada em lei em sentido estrito, não se admitindo, por 

conseguinte, a delegação desse mister a ato infralegal.

Convém realçar que as hipóteses de mitigação da legalidade para a fi xação 

de alíquota foram taxativamente traçadas pelo legislador constituinte originário, 

abrangendo, originalmente, os impostos federais extrafi scais, quais sejam, o 

Imposto de Importação, o Imposto de Exportação, o Imposto sobre Produtos 

Industrializados e o Imposto sobre Operações Financeiras, em relação aos quais 

se facultou, ao Poder Executivo, a tarefa de alterar-lhes as alíquotas, atendidas as 

condições e os limites estabelecidos em lei (art. 153, § 1º, CR).

Tanto assim é que a ampliação do rol de tributos submetidos a esse regime 

excepcional de fi xação de alíquotas pelo Poder Executivo exigiu autorização 

constitucional. Assim o demonstra a edição da Emenda Constitucional n. 33/01, 

que acrescentou o § 4º ao art. 177 para disciplinar a instituição da contribuição 

de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou 
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comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e 

álcool combustível – CIDE-combustíveis – estatuindo que sua alíquota “poderá 

ser reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o 

disposto no art. 150, III, b” (inciso I, b).

No que tange à Lei n. 10.865/2004 e nos limites da cognição do 

recurso especial, cabe assinalar, todavia, que tal autorização para redução e 

restabelecimento de alíquotas mediante ato do Poder Executivo não existe 

nas normas gerais estampadas no Código Tributário Nacional, às quais, como 

salientado, sua disciplina deve encontrar fundamento de validade.

Nesse contexto, à falta de autorização imediata da lei complementar 

desobrigando a lei ordinária da fi xação prévia das alíquotas da contribuição para 

o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre receitas fi nanceiras auferidas 

pelas pessoas jurídicas sujeitas à não-cumulatividade dessas contribuições e 

a atribuição de tal missão, indevidamente, ao Poder Executivo, é de rigor 

reconhecer-se a invalidade do § 2º do art. 27, da Lei n. 10.865/2004 perante o 

Código Tributário Nacional, por ser com este incompatível (art. 97, IV).

IV - Da consequente ilegalidade do art. 1º, caput, do Decreto n. 8.426/2015 

perante o art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004

Demonstrada a inviabilidade jurídica da norma remissiva contida no art. 

27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004, carece de validade, em consequência, o art. 1º, 

caput, do Decreto n. 8.426/2015, ao restabelecer, para 0,65% (sessenta e cinco 

centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas 

da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre receitas 

fi nanceiras das pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das 

contribuições apontadas, porquanto somente à lei caberia fazê-lo.

Desse modo, à falta de outra disciplina normativa, fi ca mantido o regime 

anterior (Decretos ns. 5.164/04 e 5.442/05) que reduziu a zero as alíquotas da 

contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas 

fi nanceiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas à não-cumulatividade dessas 

exações.

Ante o exposto, com a devida licença do Senhor Relator, dou parcial 

provimento ao recurso especial tão somente para, reconhecendo a legalidade da 

incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre receitas 

fi nanceiras das pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade dessas 

contribuições, afastar a aplicação do art. 1º, caput, do Decreto n. 8.426/2015, 
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restabelecendo-se o regime anterior de alíquotas até que outro, mediante lei, lhe 

sobrevenha, nos termos da fundamentação apontada.

É o voto.

VOTO-MÉRITO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Vencido quanto ao conhecimento do 

recurso, passo à análise dos dispositivos considerados violados pela recorrente.

1) Arts. 1º, §§ 1º e 3º, V, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 e 12 do 

Decreto-Lei n. 1.598/1977.

Quanto à primeira alegação do recorrente de que é impossível a incidência 

das contribuições sociais PIS e COFINS sobre as receitas financeiras, tal 

argumento está superado desde o advento da EC n. 20/1998, que deu nova 

redação ao art. 195, II, “b”, da CF/1988.

Anteriormente, tal dispositivo constitucional estabelecia que as 

contribuições sociais incindiriam sobre o faturamento das empresas, o qual era 

entendido apenas como a receita devida da venda de mercadorias e/ou prestação 

de serviços relacionados ao objeto social do contribuinte. Contudo, o art. 1º da 

EC n. 20, de 1998, trouxe a previsão da incidência das referidas contribuições 

sobre a receita ou faturamento. Diante dessa modificação no dispositivo 

constitucional tributário, foram editadas as Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, 

as quais defi niram como base de cálculo o faturamento mensal, assim entendido 

o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua 

denominação ou classifi cação contábil.

Seguem os citados dispositivos legais:

Lei n. 10.637/2002

Art. 1º A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide 

sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente 

de sua denominação ou classifi cação contábil. (Redação dada pela Lei n. 12.973, de 

2014) (Vigência) (Grifos acrescidos).

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a 

receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 26 de dezembro de 

1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos 

valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput 

do art. 183 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei n. 

12.973, de 2014) (Vigência) (Grifos acrescidos).
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Lei n. 10.833/2003

Art. 1º A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofi ns, com 

a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela 

pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classifi cação contábil. 

(Redação dada pela Lei n. 12.973, de 2014) (Vigência) (Grifos acrescidos).

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a 

receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 26 de dezembro 

de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus 

respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso 

VIII do caput do art. 183 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Redação 

dada pela Lei n. 12.973, de 2014) (Vigência) (Grifos acrescidos).

§ 2º A base de cálculo da Cofi ns é o total das receitas auferidas pela pessoa 

jurídica, conforme defi nido no caput e no § 1º.

Portanto, existe autorização legal e constitucional para a incidência das 

contribuições ao PIS e à COFINS sobre as receitas fi nanceiras.

2) Legalidade do Decreto n. 8.426/2015 em face da Lei n. 10.865/2004.

Antes de entrar no mérito da questão, precisamos fazer um breve histórico. 

As contribuições ao PIS e à COFINS, de acordo com as Leis n. 10.637/2002 e 

10.833/2003, incidem sobre todas as receitas auferidas por pessoa jurídica com 

alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente.

No ano de 2004, entrou em vigência a Lei n. 10.865/2004, que autorizou 

o Poder Executivo a reduzir ou restabelecer as alíquotas sobre as receitas 

fi nanceiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo. A 

redução ou o restabelecimento poderiam ocorrer até os percentuais especifi cados 

no art. 8º da referida Lei.

Assim dispôs o art. 27, § 2º, da norma legal em apreço:

Art. 27. O Poder Executivo poderá autorizar o desconto de crédito nos 

percentuais que estabelecer e para os fi ns referidos no art. 3º das Leis n. 10.637, 

de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativamente 

às despesas fi nanceiras decorrentes de empréstimos e fi nanciamentos, inclusive 

pagos ou creditados a residentes ou domiciliados no exterior.

§ 1º Poderão ser estabelecidos percentuais diferenciados no caso de 

pagamentos ou créditos a residentes ou domiciliados em país com tributação 

favorecida ou com sigilo societário.

§ 2º O Poder Executivo poderá, também, reduzir e restabelecer, até os percentuais 

de que tratam os incisos I e II do caput do art. 8º desta Lei, as alíquotas da contribuição 
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para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas 

pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas 

contribuições, nas hipóteses que fi xar. (Grifos acrescidos).

E assim dispõe o art. 8º:

Art. 8º As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de 

cálculo de que trata o art. 7º desta Lei, das alíquotas: (Redação dada pela Lei n. 

13.137, de 2015)

I - na hipótese do inciso I do caput do art. 3º, de: (Redação dada pela Lei n. 

13.137, de 2015)

a) 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento), para a Contribuição para o PIS/

Pasep-Importação; e (Incluído pela Lei n. 13.137, de 2015)

b) 9,65% (nove inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), para a Cofi ns-

Importação; e (Incluído pela Lei n. 13.137, de 2015)

II - na hipótese do inciso II do caput do art. 3º de: (Redação dada pela Lei n. 

13.137, de 2015)

a) 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), para a 

Contribuição para o PIS/Pasep-Importação; e (Incluído pela Lei n. 13.137, de 

2015)

b) 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a Cofi ns-Importação.

Com base nessa Lei, o Decreto n. 5.164/2004 reduziu a zero as alíquotas da 

Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social – COFINS incidentes sobre as receitas fi nanceiras auferidas 

pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não cumulativa das 

referidas contribuições.

Em seguida, veio o Decreto n. 5.442/2005 – que manteve a redução da 

alíquota a zero, incluindo aqui as operações realizadas para fi ns de hedge –, o qual 

foi revogado pelo Decreto n. 8.426/2015, com vigência a partir de 1º.07.2015, 

cujo art. 1º dispõe:

Art. 1º Ficam restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por 

cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da Contribuição 

para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

- COFINS incidentes sobre receitas fi nanceiras, inclusive decorrentes de operações 

realizadas para fi ns de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime 

de apuração não-cumulativa das referidas contribuições.
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Portanto, do breve histórico aqui traçado, observa-se que, a partir de julho 

de 2015, as receitas fi nanceiras submeteram-se novamente às alíquotas do PIS/

COFINS, porém com percentuais reduzidos em relação às demais receitas do 

contribuinte.

Diante da submissão das receitas fi nanceiras à alíquota do PIS/COFINS, 

vem o requerente aduzir que é ilegal tal restabelecimento. Sustenta que, na 

verdade, isso é uma majoração de tributos, o que não pode ocorrer devido ao 

princípio da legalidade. Afi rma que o Decreto só pode reduzir tributos, mas 

nunca majorá-los, como ocorreu na espécie.

Pois bem, vamos à análise do intricado caso.

Primeiramente, é importante delinear que o princípio da legalidade, 

previsto no art. 150, I, da CF/1988, estabelece que é vedado exigir ou aumentar 

tributo sem lei que o estabeleça, e o art. 97 do CTN, complementando esse 

dispositivo constitucional, afi rma que somente a lei pode estabelecer a instituição 

de tributos, ou a sua extinção, a majoração de tributos, ou sua redução, a 

defi nição do fato gerador da obrigação tributária e a fi xação da alíquota do 

tributo e da sua base de cálculo.

Em razão de vigorar no nosso sistema jurídico o princípio da legalidade e, 

mais especifi camente, o da estrita legalidade no Direito Tributário, somente em 

hipóteses previstas na própria Constituição Federal, é possível excepcionar tal 

regra. Ou seja, somente em hipóteses previamente delineadas, é que pode haver a 

mitigação do princípio da legalidade. E o constituinte o fez, quando possibilitou, 

por exemplo – utilizando-se do tributo como instrumento de intervenção no 

domínio econômico –, nos impostos de importação, de exportação, de produtos 

industrializados e de operações de crédito, a alteração de alíquotas pelo Poder 

Executivo, nos termos do disposto no art. 153, § 1º, da CF/1988.

Por outro lado, o art. 27 da Lei n. 10.865/2004 autorizou o Poder 

Executivo a reduzir ou restabelecer as alíquotas do PIS/COFINS sobre as 

receitas fi nanceiras e este o fez através do Decreto n. 5.164/2004, mantido pelo 

Decreto n. 5.442/2005, que, em 2015, foi revogado pelo Decreto n. 8.426/2015.

Pergunto: estava autorizada essa norma legal a dispor sobre tal matéria? 

Em princípio, poder-se-ia dizer que não, uma vez que as exceções previstas na 

Constituição Federal não contemplaram as contribuições do PIS/COFINS. 

Logo, não tendo sido observado o princípio da legalidade, a conclusão a que 

chegaríamos seria que a referida lei é inconstitucional, até porque, por tal 

princípio, previsto tanto na Constituição Federal quanto no Código Tributário 
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Nacional, o administrador também está impedido de reduzir tributos. Nesse 

sentido, o art.150, § 6º, da CF/1988, o qual estabelece que:

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão 

de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou 

contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específi ca, federal, estadual 

ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o 

correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 

2º, XII, “g”.

E o art. 97, II, do CTN, o qual dispõe que:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

...

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos arts. 21, 

26, 39, 57 e 65.

Porém, em razão da peculiaridade do caso, se fi zéssemos isso (declarar a lei 

inconstitucional), haveria um prejuízo enorme ao contribuinte, pois passariam 

a vigorar as alíquotas cheias previstas nas Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003. 

Além disso, o magistrado, no ato de julgar, está adstrito ao pedido e, aqui, este se 

resumiu ao reconhecimento da impossibilidade de incidência das contribuições 

PIS/COFINS sobre as receitas fi nanceiras.

Ora, não se declarando a inconstitucionalidade da Lei n. 10.865/2004, 

o que só poderia ocorrer através do rito previsto no art. 97 da CF/1988, o 

qual dispõe que “somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros 

ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar 

a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”, partimos 

do pressuposto de que a Lei é válida, devendo o debate passar para o âmbito 

infraconstitucional (não sendo demais relembrar que fi quei vencido quanto ao 

enfoque tão só constitucional realizado na decisão impugnada), visto que agora 

examinaremos a legalidade do Decreto n. 8.426/2015 frente à referida lei.

O art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004 assim dispôs:

O Poder Executivo poderá, também, reduzir e restabelecer, até os percentuais 

de que tratam os incisos I e II do caput do art. 8º desta Lei, as alíquotas da 

contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas fi nanceiras 

auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das 

referidas contribuições, nas hipóteses que fi xar.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

422

O art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, com vigência a partir de 1º.07.2015, 

estabeleceu:

Art. 1º Ficam restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por 

cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da Contribuição 

para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público – PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social – COFINS incidentes sobre receitas fi nanceiras, inclusive decorrentes de 

operações realizadas para fi ns de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas 

ao regime de apuração não-cumulativa das referidas contribuições.

Salvo melhor juízo, o Decreto não ultrapassou o que a Lei estabeleceu.

Embora entenda que esta não é a melhor técnica, como já expressei 

anteriormente – pois a alteração de alíquotas através de Decreto deveria 

fi car restrita às hipóteses previstas na Carta Política –, uma vez considerada 

constitucional a Lei, permite-se ao Poder Executivo tanto reduzir quando 

restabelecer alíquotas do PIS/COFINS sobre as receitas fi nanceiras das pessoas 

jurídicas. Então, tanto os Decretos que reduziram a alíquota para zero quanto 

o Decreto n. 8.426/2015, que as restabeleceu em patamar inferior ao permitido 

pelas Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, agiram dentro do limite previsto na 

legislação, não havendo que se falar em ilegalidade.

Outro raciocínio seria incongruente, pois o art. 27, § 2º, da Lei n. 

10.865/2004 autoriza o Poder Executivo a reduzir ou restabelecer as alíquotas 

nos percentuais delimitados na própria Lei. Ora, se considerarmos legal a 

permissão dada ao administrador para reduzir tributos, também devemos 

considerar legal o seu restabelecimento, pois não se pode compartimentar o 

próprio dispositivo legal para fi ns de manter a tributação com base em redução 

indevida.

Assim, considerada a norma constitucional, deverá ser julgado válido 

o artigo como um todo, não apenas a parte em que interessa, até porque os 

Decretos que alteraram as alíquotas do PIS/COFINS não ultrapassaram os 

limites previstos na Lei. Eles apenas executaram o que lhes foi permitido.

Em meu sentir, eventual interpretação no sentido da “invalidade do § 

2º do art. 27, da Lei n. 10.865/2004 perante o Código Tributário Nacional, 

por ser com este incompatível (art. 97, IV)” somente poderia ser adotada pela 

Corte Especial, sob pena de violação à cláusula de reserva do Plenário, nos 

termos da Súmula Vinculante n. 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário 
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(CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não 

declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder 

Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

A argumentação da recorrente de que o Decreto n. 8.426/2015 não poderia 

restabelecer alíquotas em razão do princípio da legalidade não se sustenta, pois, 

se adotado tal raciocínio, os Decretos n. 5.164/2004 e 5.442/2005 também não 

poderiam ter reduzido as alíquotas a zero e, com isso, deveriam ser aplicadas as 

alíquotas de 1,65% e 7,6% para o PIS e a COFINS respectivamente.

Também não procede o aduzido pela recorrente de que o restabelecimento 

de alíquotas seria um aumento de tributos por via transversa, já que, conforme 

dito anteriormente, as alíquotas estão estabelecidas em lei e o decreto apenas 

trabalhou dentro do que a lei permitiu. Se tivesse ultrapassado isso, aí sim 

teríamos ilegalidade, mas não foi o que ocorreu na espécie.

Concluindo, não é demais renovar: embora entenda que o legislador 

não utilizou da melhor técnica – pois a alteração de alíquotas através de 

decreto deveria fi car restrita às hipóteses previstas na Carta Política –, uma vez 

considerada constitucional a Lei, permite-se ao Poder Executivo tanto reduzir 

quanto restabelecer alíquotas do PIS/COFINS sobre as receitas fi nanceiras das 

pessoas jurídicas.

Ante o exposto, rogando vênia ao em. relator, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Tributário. Recurso especial. Contribuição social. 

PIS/PASEP. COFINS. Incidência sobre as receitas financeiras. 

Conceito de faturamento. Legitimidade da incidência. Art. 195, 

II, ‘b’, da CF/1988. Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Regime não 

cumulativo. Alargamento da materialidade constitucional. Emenda 

Constitucional n. 20/1998. Previsão legal das alíquotas do PIS/

PASEP e da COFINS. Artigo 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004. 

Restabelecimento de alíquotas pelo Decreto n. 8.426/2015. Respeito 

à alíquota “teto” prevista em lei. Inexistência de ilegalidade. Recurso 

especial não provido, acompanhando a divergência inaugurada pelo 

Ministro Gurgel de Faria.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

424

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Na origem, trata-se de Mandado 

de Segurança em que a impetrante requereu a declaração judicial para o não 

recolhimento das contribuições ao PIS/COFINS sobre receitas fi nanceiras, 

sobre o fundamento de ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto n. 

8.426/2015.

Em breve síntese, a impetrante fundamentou seu pedido na alegação de 

que o Decreto n. 8.426/2015 incorre em inconstitucionalidade e ilegalidade ao 

majorar as alíquotas das contribuições ao PIS e à COFINS, infringindo os arts. 

150, I, e 153, § 1º, da Constituição Federal e o art. 97 do CTN, entre outros.

Sobreveio sentença de denegação da segurança, ao fundamento de que (Fl. 

60):

O princípio da legalidade - e respectiva tipicidade, que exige uma defi nição 

taxativa e completa dos elementos essenciais da obrigação tributária - 

foi atendido na medida em que as contribuições tinham as suas alíquotas e 

respectivas bases de cálculos defi nidas em lei (Leis 10.637/2002 e 10.833/2003).

Os Decretos não interferiram nos elementos essenciais do tributo. Não 

inovaram na ordem jurídica porque as alíquotas, repita-se, já estavam fi xadas na 

lei.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação, 

ao fundamento de que (Fl. 133 – trecho do voto condutor do acórdão):

Com efeito, o Decreto n. 8.426/2015 não se mostra ofensivo ao princípio da 

legalidade, eis que este não instituiu ou majorou tributo, mas apenas restabeleceu, 

dentro dos limites indicados na própria lei (art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004), as 

alíquotas de contribuição para PIS e COFINS sobre as receitas fi nanceiras auferidas 

pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo. Trata-se de situação 

diversa e plenamente válida de ser operada mediante decreto, tanto é que, em 

momento anterior, a redução da alíquota a zero havia sido efetivada também 

mediante ato infralegal.

No Tribunal a quo foi lavrado o seguinte acórdão (Fl. 137):

Tributário. PIS e COFINS. EC n. 20/98. Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Base 

de cálculo. Totalidade das receitas auferidas. Decreto n. 8.426/2015. Princípio da 

legalidade. Ausência de violação. Regime não cumulativo. Regramento legal.

1. A base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS é o faturamento mensal, assim 

entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente 

de sua denominação ou classificação contábil - conceito que se encontra 
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plenamente válido, tendo em vista que amparado pela redação do art. 195, I, da 

CF, conferida pela EC n. 20/98. Assim, as receitas fi nanceiras estão incluídas na 

base de cálculo das referidas contribuições.

2. O Decreto n. 8.426/2015 não se mostra ofensivo ao princípio da legalidade, 

eis que não se trata de instituição ou majoração de tributo, e sim de redução e 

posterior restabelecimento, dentro dos limites indicados na própria lei (art. 27, § 

2º, da Lei n. 10.865/2004), das alíquotas de contribuição para o PIS e COFINS sobre 

as receitas fi nanceiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não 

cumulativo.

3. O regime não cumulativo do PIS e da COFINS foi relegado à disciplina 

infraconstitucional, sendo de observância facultativa. Logo, a lei pode estabelecer 

as despesas que serão passíveis de gerar créditos, bem como modifi car o regime, 

introduzindo novas hipóteses de creditamento ou revogando outras, pois não 

existe direito adquirido a determinado regime legal.

Em seu recurso especial, a recorrente sustenta violação dos artigos 1º, §º e 

§3º, V, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, 12 do Decreto-Lei n. 1.598/1977, 

7º e 97, do CTN, 27, §2º, da Lei n. 10.865/2004, ao argumento de que: (a) em 

verdade, o legislador quis tributar, a título de PIS/COFINS, as receitas brutas, 

vale dizer, as receitas auferidas no exercício da atividade empresarial – e não as 

receitas de cunho fi nanceiro; (b) sustenta ser impossível a exigência do PIS/

COFINS sobre as receitas fi nanceiras, uma vez que o Executivo, por meio 

do Decreto n. 8.426/2015, ultrapassou os limites defi nidos pela legislação 

ordinária – Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 – tributando acima da base de 

cálculo (receita bruta); (c) sustentando violação do artigo 97 do CTN defende 

a recorrente ser ilegal o artigo 1º, do Decreto n. 8.426/2015, ao argumento de 

que somente a lei pode majorar tributo, defi nir seu fato gerador, fi xar alíquota 

e a sua base de cálculo; (d) quanto ao §2º da Lei n. 10.865/2004, aduz que 

é “ilegal, por outorgar espécie de ‘competência’ para a defi nição de alíquotas 

das contribuições PIS e COFINS ao Executivo, sem respaldo legal – sem 

regra no Código Tributário Nacional que autorizasse o legislador da União a 

assim proceder” (fl . 157); (e) ainda sobre o §2º da Lei n. 10.865/2004, sustenta 

conclusivamente que, “por ausência de regra de competência que autorize que 

a lei faculte ao Executivo a alteração de alíquotas -, bem como ante a ausência 

da fi xação de critérios de motivação para a adoção da conduta excepcional 

por parte do Poder ao qual vincula-se a Autoridade Coatora, é ilegal frente o 

disposto no art. 97 do CTN, o art. 1º do Decreto n. 8.426/2015” (fl . 159); (f ) 

quanto à violação do artigo 7º do CTN, sustenta que a competência tributária 

é indelegável e, por esse motivo, não poderia ter sido transferida ao Poder 
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Executivo através do §2º, art. 27, da Lei n. 10.865/2004 a fi xação das alíquotas 

dos tributos PIS/COFINS.

Ao fi m, a recorrente faz o seguinte pedido, em seu recurso especial: seja 

reconhecida a ilegalidade do art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, em relação a exigência 

das contribuições sociais PIS e COFINS sobre as receitas fi nanceiras; tudo isso, para 

determinar a Autoridade Coatora que deixe de exigir as referidas contribuições sobre 

as receitas auferidas pela Recorrente a tal título (fl . 160).

A Fazenda Nacional, recorrida, sustenta em contrarrazões que (fl . 189): 

(a) [a] base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS é o faturamento mensal, assim 

entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua 

denominação ou classifi cação contábil - conceito que se encontra plenamente válido, 

tendo em vista que amparado pela redação do art. 195, I, da CF, conferida pela EC 

n. 20/98. Assim, as receitas fi nanceiras estão incluídas na base de cálculo das referidas 

contribuições; (b) [o] Decreto n. 8.426/2015 não se mostra ofensivo ao princípio da 

legalidade, eis que não se trata de instituição ou majoração de tributo, e sim de redução 

e posterior restabelecimento, dentro dos limites indicados na própria lei (art. 27, § 2º, 

da Lei n. 10.865/2004), das alíquotas de contribuição para o PIS e COFINS sobre as 

receitas fi nanceiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo.

Decisão de admissibilidade fl . 211.

O MPF opinou pelo não conhecimento do recurso especial (fl s. 229/234).

Distribuídos aos autos ao relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Sua Excelência, na sessão de 23.8.2016, proferiu voto pelo parcial conhecimento do 

recurso especial e, nessa medida, pelo provimento em parte, para que não incida a 

contribuição para o PIS/COFINS sobre as receitas fi nanceiras auferidas pela empresa 

contribuinte, deferindo também a compensação regular do indébito.

O relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, apresentou, em síntese, os 

seguintes fundamentos: (a) em que pese o advento da EC 20/1998, a incidência 

do PIS/COFINS continuou impossibilitada, pois o legislador ordinário 

pretendeu tributá-los com fundamento na mesma sistemática outrora adotada 

pela Lei n. 9.718/1998, o que não se revela possível; (b) a alternatividade 

positivada pela EC 20/1998 (receita ou faturamento) criou a necessidade 

de opção do legislador infraconstitucional por uma das alternativas de bases 

de cálculo, não lhe sendo lícito, porém, a cumulação ou a apreensão de uma 

como sendo a outra, ou vice versa; (c) o aumento da alíquota de tributos não 

regulatórios pela via expedita e administrativa de decretos executivos ofende 

acintosamente a regra áurea da estrita legalidade tributária, entendida como 

princípio tutelar dos direitos do contribuinte.



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 30, (249): 309-439, janeiro/março 2018 427

Na mesma sessão de 23.8.2016, instaurou-se debate quanto ao 

conhecimento do recurso especial, quanto à constitucionalidade dos argumentos 

utilizados pelo acórdão recorrido, pedindo vista antecipada o Ministro Gurgel 

de Faria para análise dessa questão.

Em 25.10.2016, Sua Excelência, Ministro Gurgel de Faria, apresentou 

voto-vista pelo não conhecimento do recurso, por entender que a discussão 

restringiu-se ao enforque constitucional, não cabendo ao STJ, portanto, debruçar-se 

sobre a matéria.

Entretanto, a Primeira Turma, por maioria, vencidos os Ministros Gurgel 

de Faria e Sérgio Kukina, deliberou pelo conhecimento do recurso. Nessa 

ocasião, pediu vista dos autos a Ministra Regina Helena Costa.

Na sessão de 07.2.2017, Sua Excelência Ministra Regina Helena Costa 

apresentou voto-vista dando parcial provimento ao recurso especial tão somente 

para, em reconhecendo a legalidade da incidência da contribuição para o PIS/

PASEP e da COFINS sobre receitas fi nanceiras das pessoas jurídicas sujeitas 

ao regime de não cumulatividade dessas contribuições, afastar a aplicação do 

art. 1º, caput, do Decreto n. 8.426/2015, restabelecendo-se o regime anterior de 

alíquotas. A Ministra Regina Helena Costa fundamentou seu voto, em síntese, 

nos seguintes argumentos: (a) o panorama normativo atual admite a incidência 

da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre receitas fi nanceiras 

obtidas pela empresa submetida ao regime da não-cumulatividade; (b) à falta 

de autorização imediata da lei complementar desobrigando a lei ordinária da 

fi xação prévia das alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 

incidentes sobre receitas fi nanceiras e a atribuição de tal missão, indevidamente, 

ao Poder Executivo, é de rigor o reconhecimento da invalidade do §2º do art. 27 

da Lei n. 10.865/2004 perante o Código Tributário Nacional, por ser com este 

incompatível (art. 97, IV).

Na mesma sessão de 7.2.2017, pediu vista dos autos o Ministro Gurgel de 

Faria.

Na sessão de 18.4.2017, Sua Excelência o Ministro Gurgel de Faria apresentou 

seu voto-vista negando provimento ao recurso especial, aos seguintes fundamentos: 

(a) quanto à alegada impossibilidade de incidência do PIS/COFINS sobre as 

receitas fi nanceiras, Sua Excelência entendeu que o argumento encontra-se 

superado desde o advento da EC n. 20/1988, que deu nova redação ao art. 195, 

II, ‘b’, da CF/1988; (b) quanto ao reestabelecimento de alíquotas pelo Decreto 

n. 8.426/2015, entendeu Sua Excelência que, embora pessoalmente entenda que 
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o legislador não utilizou da melhor técnica, pois a alteração de alíquotas através de 

Decreto deveria fi car restrita às hipóteses previstas na Carta Política, mas, uma vez 

considerada constitucional a Lei, permite-se ao Poder Executivo tanto reduzir quanto 

reestabelecer alíquotas do PIS/COFINS sobre as receitas f inanceiras das pessoas 

jurídicas.

Após o voto-vista do Ministro Gurgel de Faria, pedi vista dos autos.

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

1) Da incidência do PIS/PASEP e da COFINS, no regime não cumulativo, 

sobre as receitas fi nanceiras

Primeiramente, o recorrente sustenta ser impossível a tributação das 

receitas fi nanceiras pelo PIS/COFINS, ao argumento de que, em verdade, o 

legislador quis tributar, a título de PIS/COFINS, as receitas brutas, vale dizer, as 

receitas auferidas no exercício da atividade empresarial – e não as receitas de cunho 

fi nanceiro.

Contudo, entendo que a tese encontra-se superada desde o advento das 

Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, editadas sob a égide da nova redação do art. 

195, II, ‘b’, da CF/1988 (redação dada pela EC n. 20/1998), e que estabelecem 

a incidência do tributo sobre o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua denominação ou classifi cação contábil.

A Ministra Regina Helena Costa, em seu voto-vista, muito bem assevera:

Com efeito, ao julgar o REsp n. 1.200.492/PR, em 14.10.2015, a 1ª Seção 

assentou a incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS pertinente 

aos juros sobre o capital próprio (JCP), por reputá-los enquandráveis como receita 

fi nanceira.

Portanto, pedindo vênia ao eminente Relator, Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, entendo que existe autorização legal para a exigência das 

contribuições do PIS/PASEP e da COFINS sobre as receitas fi nanceiras, com 

respaldo na CF/1988.

2) Legalidade do Decreto n. 8.426/2015

Quanto a este ponto, suscita o recorrente que há vício de legalidade no 

restabelecimento das alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS, pelo artigo 1º do 

Decreto n. 8.426/2015. Eis o teor do ato infralegal:
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Art. 1º Ficam restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por 

cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da Contribuição 

para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

- COFINS incidentes sobre receitas fi nanceiras, inclusive decorrentes de operações 

realizadas para fi ns de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime 

de apuração não-cumulativa das referidas contribuições.

As contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos das Lei 

n. 10.637/2002 e 10.833/2003, incidem sobre todas as receitas auferidas por 

pessoa jurídica, com alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente.

Com a vigência da Lei 10.865/2004, o legislador autorizou o Poder 

Executivo a reduzir ou restabelecer as alíquotas sobre as receitas fi nanceiras 

auferidas pelas pessoas jurídicas submetidas ao regime não cumulativo, dentro 

dos limites especifi cados no art. 8º da referida Lei. Nesse sentido, transcrevo o 

art. 27, §2º, da Lei n. 10.865/2004 (grifei):

Art. 27. O Poder Executivo poderá autorizar o desconto de crédito nos 

percentuais que estabelecer e para os fi ns referidos no art. 3º das Leis nos 10.637, 

de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativamente 

às despesas fi nanceiras decorrentes de empréstimos e fi nanciamentos, inclusive 

pagos ou creditados a residentes ou domiciliados no exterior.

[...]

§ 2º O Poder Executivo poderá, também, reduzir e restabelecer, até os 

percentuais de que tratam os incisos I e II do caput do art. 8o desta Lei, as 

alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as 

receitas fi nanceiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de 

não-cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fi xar.

Inicialmente, com base no dispositivo acima, o Decreto n. 5.164/2004 

reduziu a zero as alíquotas das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS 

incidentes sobre as receitas fi nanceiras. Em seguida, o Decreto n. 5.442/2005 

manteve as alíquotas zero, incluindo as operações realizadas para fi ns de hedge, 

sendo revogado pelo citado Decreto n. 8.426/2015, que restabeleceu as alíquotas 

para 0,65% e 4%, respectivamente para o PIS/PASEP e para a COFINS.

Do breve relato histórico, observa-se que, com a vigência do Decreto 

n. 8.426/2015, a partir de julho de 2015, as receitas fi nanceiras se submeteram 

novamente às alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS (0,65% e 4%, respectivamente), 

porém com percentual inferior ao teto legal de 1,65% e 7,6%, respectivamente.
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De início, para a compreensão da incidência do PIS/COFINS sobre as 

receitas fi nanceiras, analiso a estrutura da respectiva hipótese de incidência 

tributária, especifi camente quanto ao aspecto dimensível do mandamento (ou 

consequente) normativo.

Para Geraldo Ataliba, a Hipótese de Incidência é apresentada como 

sendo a descrição de um fato, a formulação hipotética, prévia e genérica, contida 

na lei, de um fato (é o espelho do fato, a imagem conceitual de um fato, é seu desenho) 

(ATALIBA, Geraldo, Hipótese de incidência tributária. 6 ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010. P. 58).

De acordo com a doutrina de Paulo de Barros Carvalho, o elemento 

dimensível é, ao lado do aspecto pessoal, um critério de identificação do 

aparecimento de uma relação jurídica tributária. Para o doutrinador (grifamos):

Ao preceituar a conduta, fazendo irromper direitos subjetivos e deveres 

jurídicos correlatos, o consequente normativo desenha a previsão de uma relação 

jurídica, que se instala, automática e infalivelmente, assim que se concretize o 

fato.

E quais são os critérios para identifi carmos o aparecimento de uma relação 

jurídica? São apenas dois: critério pessoal e critério quantitativo. O critério 

pessoal é o conjunto de elementos, colhidos no prescritor da norma, e que nos 

aponta quem são os sujeitos da relação jurídica - sujeito ativo, credor ou pretensor, 

de um lado, e sujeito passivo ou devedor, do outro. Enquanto isso, o critério 

quantitativo nos fala do objeto da prestação que, no caso da regra-matriz de 

incidência tributária, se consubstancia na base de cálculo e na alíquota. É no 

critério quantitativo que encontraremos referências às grandezas mediante 

as quais o legislador pretendeu dimensionar o fato jurídico tributário, para 

efeito de defi nir a quantia a ser paga pelo sujeito passivo, a título de tributo. Em 

síntese, investigar os critérios do consequente da regra-matriz signifi ca descobrir 

o perfi l da relação jurídica imputada ao fato, no enlace normativo.

(CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 28 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. P. 304).

Para os tributos com dualidade no aspecto dimensível (ou quantitativo), 

há os elementos base de cálculo e alíquota. A base de cálculo fornece dimensão 

ao aspecto material da hipótese de incidência, associando-a a elementos de 

grandeza. Por sua vez, alíquota é elemento aritmético, que determina a quantia 

exata devida a título de exação.

Por imposição do princípio basilar da legalidade tributária, a alíquota 

deve ser prevista mediante manifestação dos representantes eleitos pelos 
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contribuintes. Desse modo, consagra-se a ideia de que o contribuinte paga apenas 

os tributos que aceitou pagar. Nesse sentido, cito a doutrina de Sacha Calmon 

Navarro Coêlho (grifei):

A legalidade da tributação, dizia Pontes de Miranda, significa o povo se 

tributando a si próprio. Traduz-se como o povo autorizando a tributação através 

de seus representantes eleitos para fazer leis, fi cando o príncipe, o chefe do 

Poder Executivo – que cobra os tributos -, a depender do Parlamento.

(COÊLHO. Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 14 ed. Rio 

de Janeiro: Forense. 2015. p. 181)

Para o deslinde da presente controvérsia, portanto, fundamental perquirir 

se a alíquota da respectiva hipótese de incidência passou pelo crivo da 

representatividade popular, mediante previsão expressa em Lei.

Pela leitura do artigo 8º da Lei n. 10.865/2004, observo que as alíquotas do 

tributo estão legitimamente previstas, nos percentuais de 1,65% e 7,6% (grifei):

Capítulo V

Das alíquotas

Art. 8º As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de 

cálculo de que trata o art. 7º desta Lei, das alíquotas:

I - na hipótese do inciso I do caput do art. 3º, de:

a) 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento), para a Contribuição para o PIS/

Pasep-Importação; e

b) 9,65% (nove inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), para a 

Cofi ns-Importação; e

II - na hipótese do inciso II do caput do art. 3º, de:

a) 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), para a 

Contribuição para o PIS/Pasep-Importação; e

b) 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a Cofi ns-Importação.

Pela descrição normativa típica, e tendo em conta o princípio da legalidade 

tributária, a tributação, mediante operação matemática que se utilize de alíquotas 

nos percentuais de 1,65% e 7,6% sobre as receitas fi nanceiras, passou pelo crivo da 

representatividade popular, de modo que o legislador assentiu com a exação neste 

montante.

Desse modo, não visualizo nenhuma mácula na formatação da Hipótese de 

Incidência do tributo, completa em todos os seus elementos normativos.
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Em outras palavras, compreendo que a instituição em lei de uma alíquota teto 

e a edição de decretos que alteram as alíquotas dentro do limite legal, não constitui 

em ilegalidade – entendimento já manifestado pelo voto do eminente Ministro 

Gurgel de Faria, cujo trecho transcrevo in verbis:

Então, tanto os Decretos que reduziram a alíquota para zero, quanto o Decreto 

n. 8.426/2016, que as reestabeleceu em patamar inferior ao permitido pelas Leis 

n. 10.637/2002 e 10.833/2003, agiram dentro do limite previsto na legislação, não 

havendo que se falar em ilegalidade.

Por outro lado, a legalidade tributária não serve apenas para referendar os 

tributos que o contribuinte aceita serem instituídos, mediante obra do legislador, 

mas também para legitimar as desonerações tributárias. Quanto a estas, a 

observância da legalidade não objetiva resguardar o patrimônio de um sujeito 

passivo específi co, mas (potencialmente) de todos os contribuintes brasileiros, 

os quais sofrem com a desoneração – seja pela diminuição da capacidade de o 

Estado prestar serviços públicos, por redução de recursos, seja pela consequente 

necessidade de se elevar outros tributos, em compensação.

Assim, no meu modo de ver, a intricada questão normativa que envolve o 

§2º do art. 27 da Lei n. 10.850/2003 não é a previsão da alíquota na lei, mas a 

possibilidade de instituição de medida desonerativa por delegação legislativa.

Contudo, esse não é o enfoque da presente demanda. Considerando os 

limites do recurso, a análise da impossibilidade de manobra desonerativa do 

legislador imporia o restabelecimento das alíquotas originariamente previstas, as 

quais, como dito acima, atendem plenamente ao princípio da legalidade. Tendo 

o recorrente pedido o reconhecimento da impossibilidade de incidência das 

contribuições PIS/COFINS sobre as receitas fi nanceiras, o magistrado estará 

adstrito a estes termos.

A conclusão quanto à ilegalidade do §2º do art. 27 da Lei n. 10.865/2004, 

no meu modo de ver, salvo melhor juízo, não é compatível com a sobrevivência 

jurídica dos Decretos n. 5.164/2004 e 5.442/2005. É que a Lei instituiu, 

em sua completude, a hipótese de incidência tributária, estando em debate a 

delegação para redução e restabelecimento da alíquota – uma medida, portanto, 

de desoneração, e não de oneração de tributo.

Por esse motivo, assim como fez o Ministro Gurgel de Faria em seu voto-vista, 

entendo que a adoção do raciocínio da ilegalidade perante o CTN da delegação 

estabelecida pelo §2º do art. 27 da Lei n. 10.865/2004 impõe a aplicação da incidência 
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típica fundamental, tal como estabelecida na própria Lei, com aplicação das alíquotas 

de 1,65% e 7,6%.

De outro lado, a questão específi ca quanto à legitimidade da previsão 

legal do §2º do art. 27 da Lei n. 10.865/2004 à luz do princípio da legalidade, 

será enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, na Repercussão Geral no RE 

986.296/PR:

Ementa Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS e COFINS. Lei n. 

10.865/2004. Princípio da legalidade. Decreto n. 8.426/2015. Redução e 

restabelecimento de alíquotas.

Ementa da Repercussão Geral, publicada em 21.03.2017 - Tema 939 - 

Possibilidade de as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS serem reduzidas 

e restabelecidas por regulamento infralegal, nos termos do art. 27, § 2º, da Lei n. 

10.865/2004.

Portanto, o Supremo Tribunal Federal enfrentará o mesmo tema 

tratado nestes autos, a respeito da constitucionalidade art. 27, § 2º, da Lei n. 

10.865/2004.

Por oportuno, destaco que, nas ADI 4.697 e ADI 4.762, enfrentando 

temática análoga envolvendo contribuições sociais coorporativas – de interesse 

das categorias profi ssionais ou econômicas, art. 149, CF/1988 –, o Supremo 

Tribunal Federal adotou o seguinte entendimento (acórdão publicado em 

30.3.2017):

Ementa

Ações diretas de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto. Direito Tributário. 

Conselhos profissionais. Autarquias federais. Contribuição social de interesse 

profi ssional. Anuidades. Art. 149 da Constituição da República. Lei complementar. 

Pertinência temática. Capacidade contributiva. Legalidade tributária. Praticabilidade. 

Parafi scalidade. Lei federal n. 12.514/2011. (...) 7. Não ocorre violação ao princípio 

da reserva legal, uma vez que o diploma impugnado é justamente a lei em 

sentido formal que disciplina a matéria referente à instituição das contribuições 

sociais de interesse profi ssional para aqueles conselhos previstos no art. 3º da 

Lei n. 12.514/2011. 8. No tocante à legalidade tributária estrita, reputa-se ser 

adequada e suficiente a determinação do mandamento tributário no bojo 

da lei impugnada, por meio da fixação de tetos aos critérios materiais das 

hipóteses de incidência das contribuições profi ssionais, à luz da chave analítica 

formada pelas categorias da praticabilidade e da parafi scalidade. Doutrina. 9. 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade improcedentes. (grifei)
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No relatório do voto condutor do acórdão, da lavra do eminente Ministro 

Edson Fachin, a questão está assim resumida:

Sustenta, ainda, que o artigo 5º, §2º, do diploma impugnado viola ao princípio 

da legalidade tributária, uma vez que delega ao âmbito infraconstitucional a 

fi xação do valor exato de anuidades, descontos, critérios de isenção, regras de 

recuperação de créditos, parcelamentos e descontos.

Quanto à fundamentação, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor 

do Ministro Edson Fachin, prolatado nas Ações Diretas 4.697 e 4.762:

Resta, ainda, dirimir a controvérsia referente à violação ao princípio da 

legalidade tributária, em razão da atribuição aos conselhos profi ssionais da fi xação 

do valor exato das anuidades, desde que respeitadas as balizas quantitativas do 

diploma legal atacado. Transcreve-se, novamente, os §§1º e 2º do art. 6º da Lei n. 

12.514/2011:

§1º Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação 

integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística - IBGE, ou pelo índice 

ofi cial que venha a substituí-lo.

§2º O valor exato da anuidade, o desconto para profi ssionais recém-

inscritos, os critérios de isenção para profi ssionais, as regras de recuperação 

de créditos, as regras de parcelamento, garantido o mínimo de 5 (cinco) 

vezes, e a concessão de descontos para pagamento antecipado ou à vista, 

serão estabelecidos pelos respectivos conselhos federais.

[...]

Por sua vez, em relação à imputação de responsabilidade aos conselhos 

profissionais fixarem o valor exato da anuidade, a questão controvertida se 

complexifica, porquanto demanda a densificação, em concreto, do princípio 

da legalidade tributária. Em razão de expressa previsão constitucional, às 

contribuições sociais de interesse profi ssional incide o princípio da legalidade 

tributária, nos termos do art. 150, I, da Constituição da República, in verbis: “Art. 

150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar 

tributo sem lei que o estabeleça”.

[...]

Por outro lado, o princípio da estrita legalidade tributária exige lei em sentidos 

material e formal para as hipóteses de instituição e majoração de tributos, nos 

termos do art. 150, I, da Constituição da República.
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Em relação à majoração, entende-se que a fi nalidade da referida limitação 

constitucional ao poder de tributar encontra-se satisfeita, uma vez que o 

quantum debeatur da obrigação tributária encontra-se limitado a um montante 

previamente estabelecido, por força de lei.

Assim, o requisito da autotributação da sociedade e o instrumento protetivo 

previsto no Estatuto Constitucional dos Contribuintes restam observados, ou seja, 

a partir da interpretação teleológica do art. 6º da lei atacada, infere-se que a mens 

legis é agasalhar a pretensão de resistência do Contribuinte à intervenção estatal 

desproporcional, não desbordando, portanto, do fi gurino constitucional.

[...]

Nesses termos, reputa-se suficientemente determinado o mandamento 

tributário, para fins de observância da legalidade tributária, na hipótese das 

contribuições profi ssionais previstas no diploma impugnado, tendo em conta as 

categorias jurídicas da praticabilidade e da parafi scalidade, como próprias dessa 

espécie tributária.

[...]

Em conclusão ao tópico da legalidade, repise-se ser adequada e sufi ciente a 

determinação do mandamento tributário no bojo da lei impugnada, por meio 

da fixação de tetos aos critérios materiais das hipóteses de incidências das 

contribuições profi ssionais, à luz da chave analítica formada pelas categorias da 

praticabilidade e da parafi scalidade.

Da leitura do voto transcrito, compreendo que sua Excelência o Ministro 

Edson Fachin adota fundamentação em favor da praticidade tributária, 

destacando especificamente o fenômeno da parafiscalidade – próprio da 

Contribuição Social coorporativa que estava em análise.

A respeito do conceito de praticidade, são as seguintes lições de Misabel 

Derzi:

Praticabilidade é o nome que se dá a todos os meios e técnicas utilizáveis com 

o objetivo de tornar simples e viável a execução das leis. Como princípio geral 

de economicidade e exequibilidade inspira o Direito de forma global. Toda lei 

nasce para ser aplicada e imposta, por isso não falta quem erija a praticabilidade 

a imperativo constitucional implícito. (…) A praticabilidade afeta, em primeiro 

lugar, ao Poder Legislativo. A norma legal se utiliza, já o notamos, de abstrações 

generalizantes, esquemas e conceitos. Ela usa tipos e conceitos não só por razões 

de segurança mas, em muitos casos, para viabilizar a execução de seus comandos. 

(…) As presunções, fi cções legais e quantifi cações estabelecem em lei, através de 

tetos e somatórios numericamente defi nidos, são meios a que recorre o legislador 

com vistas à praticabilidade. (DERZI, Misabel de Abreu Machado. Tipo ou conceito 

no Direito Tributário. In: Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte, 

n. 30/31, pp. 213-260, 1987/1988, pp. 251-252).
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Ressalto novamente que, embora do mesmo gênero (contribuições), o 

precedente acima tratou de tributo diverso do PIS/COFINS, de feição parafi scal 

e corporativa: Contribuição Social Corporativa.

Contudo, entendo de extremo relevo a leitura trazida pelo Supremo 

Tribunal Federal quanto ao tema, que envolve os conceitos de segurança jurídica 

e a legalidade tributária, nos casos em que a lei estabelece balizas para que o 

Poder Executivo, mediante decreto, e respeitados os limites legais, possa fi xar a 

alíquota.

Nesse sentido, ainda quanto ao julgamento das Ações Diretas 4.697 e 

4.762, cito trecho do voto proferido pelo eminente Ministro Luis Roberto 

Barroso:

A questão verdadeiramente complexa aqui, como todos já terão intuído, é 

a questão de que a lei não fi xa o valor específi co da anuidade a ser cobrada. 

[...] Existe essa possibilidade, por exemplo, em relação ao IPI, ao Imposto sobre 

Produtos Industrializados, mas, no caso do IPI, a previsão de exceção ao princípio 

da legalidade é Constitucional, portanto, o problema já estaria resolvido. De modo 

que, em verdade, a discussão central, aqui, é sobre o princípio da legalidade, e 

este ponto que foi enfrentado pelo Relator é a chamada tipicidade cerrada ou 

de legalidade estrita, como um conceito que vai além da mera reserva legal. Eu 

devo dizer que essa ideia de tipicidade cerrada que, como observou o Ministro 

Luiz Edson Fachin, é defendida na doutrina brasileira, embora ele seja português, 

pelo eminente professor Alberto Xavier, eu acho que essa é uma visão que vem 

sendo fl exibilizada, quando não superada. E invoco, aqui, embora não tenha a 

fonte concreta, os estudos do professor Ricardo Lobo Torres, professor de Direito 

Financeiro da Universidade do Estado Rio de Janeiro, que sempre foi um opositor 

dessa ideia de tipicidade cerrada, e agora secundado, como percebi no voto do 

Ministro Fachin, pelo eminente Professor da Universidade de São Paulo, Professor 

Luís Eduardo Shoueri. [...] Mas eu acho que uma visão pragmática da vida, que nós 

precisamos um pouco no Brasil. Eu devo dizer que o princípio da legalidade não 

existe apenas para proteger o contribuinte, ele também tem o papel de atribuir à 

lei a escolha sobre como se faz, numa sociedade, a distribuição de ônus, inclusive 

dos ônus tributários. Contudo, aqui há uma interpretação pragmática razoável 

que foi perfi lhada pelo eminente Relator e que também eu adoto para concluir 

que a fi xação de um valor máximo e a previsão de parâmetros para a variação 

desse valor em função de determinados fatores objetivos é razoável e admissível. 

Por esta razão - certamente haverá polêmica nessa matéria -, mas eu estou me 

alinhando à posição do eminente Relator e igualmente julgando improcedente 

o pedido.

Também da recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, destaco 

os Recursos Extraordinários n. 704.292/PR e 838.284/SC. No caso do RE n. 
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704.292/PR, o Supremo Tribunal Federal fi rmou a seguinte tese de repercussão 

geral:

É inconstitucional, por ofensa ao princípio da legalidade tributária, lei que 

delega aos conselhos de fi scalização de profi ssões regulamentadas a competência 

de fi xar ou majorar, sem parâmetro legal, o valor das contribuições de interesse 

das categorias profissionais e econômicas, usualmente cobradas sob o título 

de anuidades, vedada, ademais, a atualização desse valor pelos conselhos em 

percentual superior aos índices legalmente previstos. (Grifei).

Por outro lado, no RE 838.284/SC, foi firmada a seguinte tese de 

repercussão geral:

Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita 

o ato normativo infralegal fi xar o valor de taxa em proporção razoável com os 

custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do 

próprio conselho de fi scalização em percentual superior aos índices de correção 

monetária legalmente previstos. (Grifei).

Ao julgar o RE 838.284/SC, o voto condutor do relator, Ministro Dias 

Toff oli, concluiu pela legitimidade da fi xação da exação (da espécie ‘Taxa’) por 

ato infralegal dentro do teto legal. Nesse sentido, transcrevo trecho relatado do 

voto do relator, divulgado no Informativo n. 832 do Supremo Tribunal Federal:

Em suma, a norma em comento estabelece diálogo com o regulamento em 

termos de subordinação, ao prescrever o teto legal da taxa referente à ART; de 

desenvolvimento da justiça comutativa; e de complementariedade, ao deixar 

valoroso espaço para o regulamento complementar o aspecto quantitativo 

da regra matriz da taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia. 

O Legislativo não abdica de sua competência acerca de matéria tributária. A 

qualquer momento, pode o parlamento deliberar de maneira diversa, fi rmando 

novos critérios políticos ou outros paradigmas a serem observados pelo 

regulamento.

[...]

RE 704.292/PR, rel. Min. Dias Toff oli, 30.6.2016. (RE-704.292)

RE 838.284/SC, rel. Min. Dias Toff oli, 30.6.2016. (RE-838.284)

Portanto, a questão quanto à delegação legislativa para a fixação do 

aspecto quantitativo ou dimensível da hipótese de incidência tributária, em 

relação à Contribuição Social corporativa e a Taxa de Polícia, foi enfrentada 

pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos acima destacados. Ressalto, 
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mais uma vez, que os precedentes citados envolveram tributos diversos, cujas 

peculiaridades foram ressaltadas como fundamento para a solução jurídica a que 

chegou a Corte Suprema.

Contudo, percebo que a presença de teto legal para a exação, estabelecido 

em Lei, foi um critério diferencial para a solução que o Supremo Tribunal 

Federal emprestou aos referidos julgados. Nesse sentido, destaco que, na tese 

de repercussão geral no RE 704.292/PR, foi dado destaque à ausência de 

“parâmetro legal”.

Não é incabível citar, ainda a propósito do tema das “normas tributárias 

em branco” – como sendo aquelas que descrevem os elementos integrantes de 

uma relação jurídica obrigacional de direito tributário, mas a própria Lei delega 

ao Poder Executivo a complementação de tais elementos -, o precedente do 

Supremo Tribunal Federal no RE 343.446/SC, rel. Min. Carlos Velloso, julgado 

pelo Pleno em 20.3.2003.

Naquela assentada, o Supremo Tribunal Federal entendeu que (trecho da 

ementa; grifei):

III. - As Leis 7.787/1989, art. 3º, II, e 8.212/1991, art. 22, II, definem, 

satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação 

tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos 

conceitos de “atividade preponderante” e “grau de risco leve, médio e grave”, não 

implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade 

tributária, C.F., art. 150, I.

IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não 

é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o 

contencioso constitucional.

Observo que a identifi cação da alíquota da contribuição a ser aplicada a 

um contribuinte específi co decorrerá de norma do Poder Executivo que defi na 

“atividade preponderante” e quais atividades implicam “risco leve”, “risco médio” 

ou “risco grave” de acidentes do trabalho. A contribuição devida será menor ou 

maior (1%, 2% ou 3%) em função da regra que será estabelecida pelo Poder 

Executivo, em virtude da delegação legal.

Aqui um bom exemplo do que vem a ser uma delegação legislativa 

em matéria tributária. No caso da contribuição para o custeio do Seguro de 

Acidente do Trabalho (SAT), o Poder Executivo, ao fi m e ao cabo, termina 

por complementar o próprio elemento (ou aspecto) material da Hipótese de 
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Incidência Tributária. Essa complementação por meio de Decreto por sua vez, 

irá determinar a quantidade do tributo devido em cada situação específi ca.

Entendo, a partir do julgamento do RE 343.446/SC, que a conclusão lá 

assentada de que se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de 

inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso 

constitucional, deve ser diretriz interpretativa para a solução deste presente 

recurso especial.

Aqui, na análise de eventual crise de legalidade, importante verifi car, 

portanto, se o Decreto n. 8.426/2015 ultrapassou as alíquotas teto (de 1.65% e 

7,6%), fi xadas na Lei n. 10.865/2004. Como asseverei acima, na linha do voto 

do eminente Ministro Gurgel de Faria, o ato infralegal não transbordou dos 

limites da delegação legislativa para a fi xação das alíquotas, de modo que o 

regulamento não foi além do conteúdo da lei.

Diante de todo o exposto, pedindo vênia aos entendimentos divergentes, o 

Decreto não ultrapassou o que a Lei determinou. Há um teto legal de alíquotas, 

a respaldar o critério da autotributação.

O trânsito de alteração de alíquotas dentro da margem estabelecida 

pela Lei não implica majoração de tributos. Como já citado, a previsão das 

alíquotas tetos já atende ao requisito da legitimidade democrática do tributo, pois 

proveniente de Lei.

O contribuinte foi democraticamente informado que a exação tinha aquele 

limite monetário, a partir das alíquotas expressamente previstas em Lei.

Caso o Decreto tivesse ultrapassado os limites que o Parlamento fi xou 

para as alíquotas, solução diversa seria imposta, pois poderia se falar em 

aumento da exação, sem respaldo democrático ou representativo. Contudo, 

estando presentes na Lei as alíquotas de 1,65% e 7,6%, entendo que o tributo, 

a partir da manifestação dos representantes eleitos pelos contribuintes, pode ser 

legitimamente cobrado.

Para concluir, pedindo vênia aos Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e 

Regina Helena Costa, acompanho o voto divergente inaugurado pelo Ministro 

Gurgel de Faria, para negar provimento ao recurso especial da Companhia Zaff ari 

Comércio e Indústria, por considerar inexistente qualquer crise de legalidade 

no estabelecimento de alíquotas por Decreto do Poder Executivo, dentro das 

margens previstas em Lei.

É como voto.




